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Gives ut av SYALARS DX-CIUB, Box 
8022, 250 08 HELSIRGBORG. Postgiro- 
konto nr 1 35 93 - 9. 

Tidningen’blev klar fredagen den 6 
februari 1976, 

MEDLEMSKAP i SVALARS DX-CLUB (inklu 
derar prenumeration pa DX-G) under 
1976 kostar 18 kr. 

Avgiften sattes in pH vart postgir_o 
konto nr 1 35 93 - 91 

DX-GRISTAR kommer ut sex ganger per 
Ar med ett sidantal pa 30-36 sid/nr, 

Eftertryck far garna ske om kalian 
anges, DX-GRISTAR = DXG. 

HUVUDREBAKTOR 
JaM James Mollan helger 042/123143 

OVRIGA REBAKTORER 
BAH Bengt Ahiqvist 
CES Karl-Erik Stridh 
MaJ Maths Jesperson helg 
Pol Per Olov Ljung helg 
RIO Robert Olsson 
Ake Bengt Andersson 

Var gladje och uppskattning blir o- 
mlittlig om du skickar in bidrag och 
artiklar. Sand dem till boxen eller 
ring JaMI 

S TOPPDATUM_T IL1_RR j^2 _297 6 

Artikelmaterial skall vara inne se- 
nast fredagen den 12 mars. 

Bidrag till Tipsgnistan, QSL-Para- 
den och Rewscast ekall vara oss 
tillhanda senast fredagen den 19 
mars, 

REDAKTIORSMOPE halles irklubblokalen 
fredagen den 12 mars, Bilder som sla 
lamnas in for branning och fotostajt 
kopiering skall da medtagas, 

KIUBBMOTER VARJE PREDAG kl 19.30 pa 
ROKULLAGATAR 2 a - kallaren. 

Tyvarr ‘ar fortfarande stencilering£ 
apparaten med rod farg indisponibel 
pi, Pdreningsservice, Renoveringen 
av deras ena rum pig&r namligen an- 
nu. Men till nasta gang kommer sa- 
kerligen de roda rubrikerna verkli- 
gei&^^ra rodai 

Det ar fortfarande en hel del medlemmar 
frin 1975 som annu inte betalt sin med- 
lemsavgift for det har firet. > D.i^ som 
undanhaller oss dina pengar fir har en 
sista chans .och uppmaning att betala. Pm 
ner du ett rott kryss har ...... si in- 
nebar det att du tillhor de skyldiga och 
i si fall rusar du naturligtvis omedel- 
bart till posten och sitter in 18 kr pi 
yirt postgiro, Sedan kan du med gott sam 
vete stryka ut eller over det forhatliga 
roda krysset, 

Det var lange sedan vi hade ett QSL-kort 
pi omslaget. Men den har gingen har vi 
satt in ett sidant frin Radio Titanic In 
ternational. Jag hoppas det pryder sin 
plats, Att vi inte har QSE si ofta pi om 
slaget beror pi att det ar valdigt fi 
kort som dels har nigot trevligt motiV 
och dels gir att aterreproducera medelst 
den tryckteknik vi anvander oss av, Kor- 
ten skall heist vara stora och tryckta i 
svart (eller blitt/rdtt/gront/ och vitt, 
Hdrsamma derma fdrtackt% vadjan om stora, 
snygga och "lattreproducerade" QSLI 

Har ni fitt almanackor fran R Habana Cu¬ 
ba nigon ging? I si fall har ni val inte 
kunnat undgi att marka det faktum att al^ 
manackorna kommer i tva kuvert: i det e- 
na finns en 5-6 st med fotografi pi av- 
lidna frihetskampar och i det andra dig¬ 
ger tvi st med den levande Pidel Castro 
som motiv, Har man en tradition pi Cuba 
att inte skicka fotografi av levande och 
avlidna i samma kuvert, eller ar det en 
extra hedersbetygelse for Castro? 

Rar vi andi hiller pi med postfrigor ar 
det oundvikligt att komma in pi portoh6jj_ 
ningen , som tradde i kraft den 1 feb¬ 
ruari, Hur minga hdjningar til egentli - 
gen dx-hobbyn? 

Ru raskt over till innehillet i det har 
numretJ CES 75 ar gamla VAl anvanda skr^ 
vmaskin gick sender nar han skrev tredje 
raden pi Rewscast, BAH har genom en sna^ 
insats fitt sammanstalla spalten den har 
gingen, Jag hoppas att CES snart iterkom 
mer i tidningen med en ny funktionsdug - 
lig skrivmaskin, 

JaM har nu borjat recensera andra dx-tid, 
ningar tinder rubriken "Pi Hoga Hastar" , 
I skrivande stund anlander nr 1 av Prek- 
vensnytt, som'oeksi staartat med recensi£ 
ner,-trevligt1 

Utility och Off Shore Radio ar som van- 
ligt spackade med stoff, och jag ser att 
MaJ fitt sarskilt mycket bidrag den har 
gingen. Vidare har vi tvi sidor - mesta- 
dels tidningsurklipp — om TV i Rew York, 
Jag hoppas urklippen gbr sig bra i tryck 

Kl«ckan 09.44 och 30 (pip) den 6 febnJft- 
ari upptacker jag till min forskrackelse 
att sidan tager slut,,,,.,.., /JaM 

042/153363 
042/ 40786 
042/128320 
042/138319 
042/296482 
046/126878 



MYTT PA KLUDBi- ^ v ii U U 'V 

••-stayed in ted all morning just to pasjE the time..", sjunger 
iStPn "It"s too late' (frin LPn Tapestry, som just toterar pa mxn skirtallrik). 

Sn JedLfd? f5r klihhsidan duger det inte f J 5^ 
om man inte har skrivmaskinen i sangen forst&sl Da kan det yerkligen 

^^""Sr galler det att standigt vara p& alertenj ha sina gra celler i 

„oh vai upp.3u.a. i 

i-otter (yarfbr inte farbtter i jamlxkhetens tecken.; n^irUka 
^ del l-v er fbrkniopade nog "&terstallare" med snaps,, whisky eller dyli^a 

If T^ICTI Sixx 
ya dagen efter, ayhbjer jag vanligt men bestamt alia sprit 
krusningar med ett: -Nej tack, jag skriyer i morgon. 

Skulle jag falla undan for frestelserna har jag for sa^ 
kerhets skull en arsenal testballonger yid min skriymaskin. 
Dessa ballonger bl&ser jag upp med en yiss anstrangnu.ng g 
nan jag bbrjar skriya.(Ja, jag tager ett par stycken tor 
att yara saker.) Man yill ju inte riskera_sgiymaskiggl- 
lori* Dessutom aytrubbar spriten associationsformagan . 

■■•■ag skulle inte t ex k'unna skriya 's&na har l&nga inlednin 

sar — det skulle inte bli nagra alls. 
Efter dessa offentliga ayslbjanden kommer jag att yara 

extra misstanksam mot alia prenumeranteg som bjuder mig 
p& alkoholhaltiga drycker nar det drar ihop sig till 

’^.^’^EgSligen har jag ju mycket material 
sidor, s& det hade inte behbyts nagon l&ng inledning den 

har g&ngen, _ , , ... t 
Oyer till det yasentliga. Raxa rox. 

LYSSNARTRAEP arrangeras natten 
den 21-22'Tebruari i Klas-Goran Anderssons luxuosa yg 

la^ra anenfrn.tan 1 i iibganas. Ta garna med dig soysack op 
fgF'KGAliar'l.nte obegransat antal sangar eller mat 

d...are. vf som tor i Helslngborg 

att §ka till Hbganas tidigast kl 15 P& lordagen. ^ 

aka med oss kan du ringa Robert " 
daeen dagen innan. (telnr'pA fbreg&ende sida). Da far du fS pW&ta tidpLcten fdr f 
gon plats lovar. iker du sjalv direkt till EGA kan du ringa 

. Sonom:.,direkt (042/419 32) eller yia oss i HBG. 

rEVIDER/iDE HYRESDIDRAC? Helsingborgs I’^itidsn^d har ^ 
araf^ISTbiit^r^i^^r hyresbidrag. De pastar ^axt be- 

SaLeAetna tlivit lorbattrade. Bfraget som fcrr ut- 

?Kts^till^20 kr/medlL. Men samtidigt har kraven ocksa ho 

. jts. Nu maste man bedriya ^ ett mSe i veckan). Jag ser in 
i (iimaii racki36 *irn.nsk6 foP idPO't'bs *— 

IrLfSf cm nagon fdrbattrlng glirrlpirrl^S-o^krt*: iS det Sr fd 
, klubbar- som har olika sektioner ooh dagar). . 

klubbatiSom bar mbte mnst ^ sWa att f&iiverse smttlubbar 
Ar;.detta inte moinde ett forsok ± ungdomsgardama. I Helsingborg hp 

... att uppge.,sina for att klubbarna skall bedriya, i alia fall ^n 
Eritidsnamnden hart propager Dar finns det lokaler man kan lana n& 
del ay:, sin yerksamhet P^’^ f foryara klubbens saker i 

desga lokaler eftersom f^Joni bibLJtek med hyllor, sk&p, tidnln^ 

:for=rvS - - “Bte 3h in nya mdp 

Nyborjare 
forr ofta utstS, 
harda prov p4 sina 
fbrsta lyssnartra^ 
far. De Sldre med- 
lemmama- inbillade 
dem huf■viktigt det 

yar att jofda sin 
radio tillrackligt 

djui)t, eller "for 
att hbra R Peking 
ar det yasentligt 
att din antenn sijt 
ter sa nara Kina, 
som mbjligt, och 
yad ar d§. battre ai 
att grava ner den?' 



Ler (soffor, bord, hyllor och stolar.samt f&toljer) 1973> '^ot villca vi ju fick 

ett inredningsbidrag av Eritidsnamnden. 
Dessutom sa bar vi ju d& och da lyssnartraffar i lokalen, Vi har skickat in 

en skrivelse till I’ritidsnamnden i vilken vi protesterade mot de nya bestammel- 
serna och begarde om, i alia fall ett reducerat, bidrag. Blir vi utan hyresbi- 
drag innebar det ett bortfall pa ca 1000 kr. Hur skall vi i langden kunna 

tacka detta? 

ARSMQTBP den 25 ;e .januari 1976 
Har foljer fbrst en lista over vem som f&tt vilka poster. Efter det literger jag 

vilka beslut som fattades och lite om diskussion kring fr&gorna. 

1976 &rs styrelse: 
Ordfdrande; Robert Olsson (omval) 
Sekreterare; Bengt Ahlqvist (avg&ende Per Olov ljung) 
Kassor: James Mollan (omval) 
Vice Ordfdrande; Karl-Erik Stridh (omval) 
Vice Sekreterare: Per Olrsrv Ljung (avgaende Bengt Ahlqvist) 

Ovriga poster: 
Kontaktman: Robert Olsson (avgS,ende James Mollan) 

,..;.Bibliote.karie; Maths Jesperson (omval) 
.''Havadredaictof: James Mollan (omval) 

. ■ ■ Revisore®: Bengt Andersson (omval) och Hans Olsson (omval) 
yidare befurim^tigades James Mollan och Robert Olsson att teokna klubbens namn 
i post- och' bankarenden. 
iv Hedlemsavgiften for 1976 faststalldes till 18 kr. Innan det hade kassdren lagt 
frdm en ekonoinisk redogdrelse over framst DX-G-nistans kpstnadsstigning sedan 73 
da vi; ju hdjde m-avgiften fran 12 till 15 kr. 1973 kostade ett ex av DXG 1:65 , 
yilket for ,g..-a\ymner blir 9:90 (ett dverskott pa drygt '5 kr). Och fdr;;jiarvarande 
kostay DXG ca’2:1-6 per ex, vilket blir 12;90 for 6 nummer. Hade m-avg yarit o- 
fdrandrad pa'15 kh hade yi alltsa haft en marginal pa 21a? (15-12:90=2:10) nar 
endast tidnxngens' kostnader var tackta. Dessa futtiga kr skulle vara i minsta 
laget ,for.att tacka prisdlmingar under dret. Och dessutom skall‘ju ocks& en del 
av avgiften t^^kq andra kostnader (i alia fall en del av dem) som hyra, lyssnar^ 
traffar o-dylvV Hj^an har fdrresten hdjts fr&n 130 kr (1973) till 216 kr (nu i 
bdrjan av 76) ^'^^laggas bdr att vi^i HBG sjalv distribuerar DXG, vilket-fdr va 
ra lokala mediei^ar-gdr tidningen 1 kr billigare per . .ox, Jag hoppas ni kuni 
de hanga med i alia siffror. x= de lokala medlemmama betalar andi. 18 kr. 

Biblioteket Maths Jesperson redogjorde for hur mycket som hade gjorts och vad 
som aterstod att gora. Vi har nu skrivit upp innehallet i halften av vara tid- 
ningar. Nar alia tidningar ar genomglingna skall deras innehall foras in pA reg^ 
sterkort. Vi skall ha tva register,dels ett amnesregister och dels ett over al¬ 
ia tidningar, bocker och programblad. -Dessutom skall alia klubbens handlingar 
registreras enligt Riksantilcvariens foreskrifter. MaJ efterlyste storre arbet£ 
insatser sA biblioteket blir fardigt inom rimlig tid. Det beslutades att bibli^ 

tekarien skall underhandla med kassoren vid inkop av ma¬ 

terial till biblioteket. 
Arbetsfordelning JaM fdreslog att en arbetsfbrdelning 

skulle inforas for styrelsen, utbver ordinarie sty- 
relseuppdrag. Syftet ar att var och en ‘I'bli ansvarig fbr 

ett speciellt omrAde, t ex vem som skall halla kontakt md 
kommun och RDXA, vem som skall skriva gill EAs klubbspalt 
lokaltidningar etc. De skall sedan informera ovriga med- 
lemmar, pa klubbmoten, vad som hant pA deras omrAde och 

Vad de gjort och inte gjort, Dessa redovisningstillfallen 
kunde laggas en gAng i mAnadeh. Pbrhoppningsvis kommer 
detta att hbja effektiviteten. Arsmbtet beslutade att stjjr 
relsen sjalv fAr ordna denna arbetsfbrdelning, 

DX-GNISTAN Huvudredaktbren redogjorde fbr sin uppfatt - 
ning om DXG fbr det gAngna Aret. Efter detta vidtog en 
debatt dar alia var eniga om att fbrsbka fA in nya fars- 
ka saker i tidningen, framfbr allt mer material av all- 

man dx-karaktar. De tvA huvudamnena. Off Shore Radio och Utility DX, skall xm- 
der 76 fA lika stort utrymme (om det finns material) som under 75. Vi diskutera 
ocksA huruvudida en lasarenkat skulle genomfbras. I samband med denna skulle vi 
ocksA presentera ett par alternativ hur tidningen skall se ut i framtiden, In^ 
et beslut fattades !•denna frAga. Alla redaktbrer var ocksA eniga om fbr att fA 



en battre tidriing maste lasarna bidraga i betydligt hdgre grad an nu. Det gal— 

lev framfbr allt artilclar. Vi inom redaktionen bar tillrackligt mycket jobb med 
vdra ordinarie spalter for att aven f& tid over till andra artiklar. Tank om 

alia medleimriama skrev bara en artikel om iret, Det skulle innebara en 10—12 st 
per nummer. Ernst Engfcvist gick med pd att forsdka skriva en artikelserie om dx 
ing forr i tiden» Arsmotet beslutade att DXG skall komma ut 6 ggr under 76 och 

med ett sidantal pa hdgst 40 sidor (genomsnitt 30-34 sid). 
"DEN Lokala aktiviteten alia var eniga om att det ar av yttdrsta vikt att ut- 

5ka den lokala aktiviteten, TJtstallningar, medlemskampanjer i lokaltidningar,p& 
fritidsg&rdar och i skolor foreslogs. Det beslutades att tillsStta en medlemsr_e 
kiyterings- och lokal aktivitets kommittd, " kommitt^n bestdr av Robert Olsson, 
Bengt Ahlqvist och James Mollan, Dessa herrar skall^. lagga fram forslag .p& pro£ 
ram for medlemsrekryteringo'ICommitten skall ocksd uarbeta program for klubbmote_ 

nL=, Dessa forslag och program skall sedan presenteras for dvriga medlemmar— och 
darefter fattas beslut, De i kommittin har ocksd en skyldighet att redovisa till 
redaktdren fdr klubbsidan infer varje nytt nummer av DXG, I nasta n-ummer. h.o.ppas 

jag ha atskilligt att redovisa om de tre herrarnas ambitidsa projekt. 
Klubbradion efastsiogs att Eddystonen i framtiden bara kan Idnas ut efter be- 

slut p& klubb- eller styrelsemote. Mnetiden skall ocksd maximera|^vid utlaniUj^ 
tillfallet (t ex hdgst 1 vecka), Vidare var de fiesta dverens om mottagaren-ska. 

vara i lokalen vid varje klubbmdte, 

Darefter avslutade mdtesordfdranden, Karl-Erik Stridh, fdrhandlingarna _ 
att knacka en penna i bordet, Vi dvergick sedan till leak- och t&rtorgier. Mdtet 

avslutades med film- och dialbildsvisning. pimkt slut 

Edr att gladja alia sifferdrSglare Aamnar jag nu presentera Svalans DX-Clubs 

vinst- och f dr lust r aiming fdr 1975; 

Behdllning 75-01-01 5792:85 kr 

Inkomster 

Kedlemsavgifter 1170:- 
Erivilliga bidxag 85:- 
Hyresbidrag - HBG kommun 885;- 
Aktivitetsstdd — HBG-kommun 276: — 
Aktivitetsstdd - EDXA 363:85 
Ranta & bank 352:71 
Netto laskfdrsaljning 90:- 

Idsnummersfdrsaljning av 34'65 
DX-Gnistan 

pdrsaljning av Utility-lista 28:60 
Ersattning fran RDXA fdr por^o_2J|^:_ 

3306:81 

summa 9099:66 

Utgifter: 

Hyra klubblokalen 2306:- kr 
Elrakning klubblokalen . 92:25 
DX-Gnistan - 690:75 
Lyssnartraff i Hittarp 122:70 
Eepr vid DX-P i Orsa 100:- 
Irsmdte 75 54:60 _ 
Medlemsavgift i RDlLi 75-76 62:50 
Utlagg fdr RDXA, porto 21:- 
Kassabok 39:65 
prenumeration p4 EA 25:- 
porto, korrespondens 30:- 
Diverse utgifter _ _43:60_ 

■ . . 3568:05 

Behdllning 75-12-31 . 5531:61 

s^^mma 9099: 6b 

1975 gick vi alltsa,jiied 261524 kr i fdrlust. Jamfdr med det ekoncmiskt glansan- 
de aret 74 d& vi^med 1 krona och ett ore i vinst, Hsrran kostade 1974 1989- kr o 
DX-Gnistan kostade da 623:65. Kostnaden per nummer ar nu ca 115 kr (73 var kost 
nadeh 77 kr/nr), Idsnummerfdrsaljning av DX-Gnistan ar de inkomstema vi fa-to^ 
nar medlemmar kdpt aldre niimmer av tidningen, och med denna mening kan jag smi- 

digt g& dver till nasta amne: 

Vi har fortfarande ett stort lager kvar av aldre nummer av'DX-Gnistan, viika du 
kan kdpa frdn oss. De kostar 1 kr/nr om inget annat anges. Ni kan betala vxa 
v"rt postgiro eller med ostamplade frimarken. Eftersom ett par nr bara 
ar i ett par ex, gdr du klokast i att uppge reservnummer eller om du vill ha be 
loopet tillbaka. Off Shore Radio bdrjade som fast spalt i DXG nr 3-72 och Uti-. 

DX i DXG nr'5-72. OBSERVERA att vid varje bestallning uttages en expeditxo.. 
nsavgift pa 1 Icr. Detta' fdr att tacka portokostnadema (bestaller nr t ex ba¬ 
ra en tidning sa uppgar ju enbart porto- och kuvertkostnaderna. oill 1 krj. 
Sern«r^i bestSler desto lagre blir ■. exseditlonsaTgiften^pei; numer (be 

Staller ni 20 nr blir avgiften Ikr dividerat med 20 = 5 ore/nr. _ Dessutpm 
fa en mangdrabatt om ni bestaller alia DXG;or fr&n 75^(de 6 nr xostar^, 7 
qtallet fdr 7*50 Icr).- Denna mangdrabbatt galler alltsa bara numren fran 75• 
sxaxxex lor (.p / forts efter QSI^Paraden 



^ . -- , - Red PoL I^er -Olov Ijung 
. <-r S,.„ ~ /' . i 4 ... . i :j : . Mas-tare ga'tan 63 

' ' 252 51 ■ HELSIKGBORCt 

HEJI Till detta .m-unmer skulle man kimna saga som foljer; Gott om bidrag var 
det ont om. Allenast tvli stycken medlemmar har anmalt sina gladeligen erovrade 
QSL. Ir det verkligen ingen mer i hela Svalans DX-Club som f&tt n^got QSL sedan 
forra numret av DX-Gnistan??? Har fdljer en korrigering av min adress for brS.d- 
skande meddelanden under vardagama; Kustjagare 621 Ijmg, 2 kustjagarkompaniet, 
KA 1 , 180 30 Oskar-Predriksborg. Har fdljer nu de fataliga OSlsen,.^! 

EUROPA 

Germany T/est 
BBG/Beriin-90200 kort CES 
Great Britain 
IBA/R Orwell-1169 brevjtidn,mm CES 
IBA/Pennine E-1277 stencil lOd BAH 
London Broadc Co-1151 k,fold 41d BAH 
International Watex's 
Berlin Service/E Caroline-1107 b CES 

PIRATER 
Playboy R-6200 kort,brev CES 
Fairbanks Ife Stn(s)-6200 k,stenc CES 
Sound of Sweden-6202-|- kjmm^CES BAH 
E Black Peter-6202'g- k,b,vimp101d BAH 

Xr Titanic(®)-6207 kort CES 
Mamba R-6220 kort lOld CES BAH 
Horthsea So'und-6220 k,mm 32d CES' BAH 
Vastkustens R(s)-6225 k 120d BAH 
R Seemove(D)-6227 k,specialQSL35dBAH 
R Gemini(gb)-6230 k,inf,sti 13d BAH 
R Black Shadow(HL)-1322 vyk 70d BAH 

Spain 
R Intercontinental-953 k 41d BAH 

APRIKA 
Sv/aziland 
!P.yR/Swa.ziland-4790 folder,px-sch. CES 

AS-IEH , 

Japan 
VOA/Okinav/a-1178 kort CES 

IfOEL-AMERIKA 

Canada 
CBN-640 kort,stencil CES 
CJCH-920 skrynkligt kort CES 
CPP3-1010 kort CES 
CBA-1070 kort CES 
USA 
WINS 1010 kort CES 
WHAM-1180 kort CES 

LATIH-AMERIIiA 

Kederlandska Antillerna 
PdA6/R VictdrYa-^WCT kort CES 
Venezuela 
YVJB-I380 brev CES I DXG 6/75 skrev jag att \7CAU-1210 

ligger i Puert Rico. Bet skall va 
USAJ Bidragsgivama voro de tva sakra korten BAH Bengt Ahlqvist i Helsingborg 
och Hoganasaren CES Karl-Erik Stridh. Jag avslutar harmed med en fdrhoppning 
om nya friska takter till nasta nummer. /PoL 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 4- + + + + "r4-4* + ++ + 4*++ + + + + 
forts p4- Nytt pa klubbfronten 

Fbrteckning over aldre BX-Go.istor; 

1969 Svalanbladet-25 ore 1971 
Juln'umret 

1970 BXG 1-75 ore 
" 2 

" 3-75 ore 
" 4 

"5 
" 6- 1972 

DXG 1 1973 DXG 1 1975 DXG 1 1 :25 kr 
u 2 T? 2 It 2 1 :25 kr 
It 3 slut \i 3 ft 3 1 ;25 kr 
H 4 U 4 IT 4 i ;25 kr 
fT 5 i! 5 U 5 1 :25 kr 
f! 6 If 6 If 6 1 :25 kr 
li 7 

1974 DXG 1 1 ; 15 kr 
DXG 1 slut IT 2/3'1 :50 kr 

!! , 2 If 4 1 : 15 Icr 
U 3 If 5 1 : 15 Icr 
ir 4 It 6 15. 15 . kr 
ft 5 If 7 1 : 15 kr 

I ett ‘brev fr&n Bo Kilaker har vi f&tt veta att loimna-Bjarred borna nu tagit 6- 
ver Sodra Sveriges Tipsbulle^in. De blev tillfrdgade av'Skivarps-ligah att skr^ 
va.och trycka bulletinen nar de i Lomma-Bjarred'bildade DX-Club Audioteurerna 
forra aret, Och nar man har en egen klubb, och'ger ut en tidhing hrukar man ju 
sluta prenumerera pa andra klubbtidningar, som-t ex DX-GHISTiUJ . Lycka 
till med bullotineni Jag hoppas ni haft nytta och gladje(?) av DXG genom &ren. 



[ <"'TO'"? ?r Q A PJ ! »''' Q '■ n p.,!! •'x 
Insandarspalten ‘ ® ^ LMO; i ii\i'Jifi valkoranar alia 

I det bar numpet ar det MaJ's tur att svara CES i den sedan DXG 4/75 pagaende de- 
Tjatten^om Radions roll i sarahallet. Vidare ger CES ett svar pa RIO's kritik av ”I 
RET BLA". Nagot svar fran HOM till flaJ i diskussionen om "KRIS I ETERN*' uteb^rv. 
Ett kort och koncist bidrag fran JK noteras, 

MaJ; Nar argument tryter. 

Med stort intresse slog jag mig tied for att lasa CES insandare i forra numret av 
DXG, Naturligtvis undrade jag bur CES skulle bembta mitt inlagg i debatten,Efter- 
som jag verken anser mig vara “expert" eller •■fullkomlig" pa nagot satt, vantade 
jag att CES s&ulle dra fram nya argument sotn stbd for sina asikter, argument som 
jag inte bade tankt pa ocb som skulle fora diskussionen vidare i konstruktiv rik- 
tning . 

lien.,,,.,.besvikelsen blev stor. Om ocb om igen fragade jag mig: Vad raenar egent- 
lis®2i CES? Vilka skal framfor ban? Vad ar det egentligen ban fragar efter? — men 
utan resultat, 

Tx'ots ibardigt letande i bans text bade jag knappast funnit nagon argumentering i, 
med sakpastaenden, Varfbr? Jo, jag tror (gissar/formodaf) att CES belt enkelt in¬ 
to kunnat letc fram fler sakargument som stbd for sina asikter. . :• ■ 
yad gbr man da, nar. argumenten tryter? Jo, da finns det en bel rad knep som den.'l 
istiga debattbren kan anvanda sig av. Pa detta tema (politiskt.sprak ocb propa¬ 
ganda ) skulle jag kr.nna skriva en bel avbandling over CES insandare, men bverlam 
nar at den uppmarksamrna lasaren att fundera over," 

Ett botydelsefullt argumenta.tionsknep, som CES genomgaende anvandier i sin insand- 
are, vill gag dock; fasta uppmark'sarabeten pa. Det brukar kallas "to beg the quest¬ 
man". Pa s^/enska "att fbrutsatta det som skulle bevisas". Det innebar i klartext, 
at'c CES bela tiden vraker ur sig pastaenden, utan att fbrsbka ge nagot skal fbr 
dess riktighet, utan sakargumentering. Istallet radar ban bara upp onyanserat och 
orop.ekterat eh massa "sjalvklara sandnirgar", oftast med hjalp av starkt positiv 
t '-iler negativt laddade ord, Detta leder till a.tt den mindre uppmarksamrna lasar¬ 
en blockeras fran att sjalv ta stallnig, eftersom ban omedvetet blir istoiipas en 
massa pastaenden som franstar som "sjalvklara". Detta kan kallas manipulation el. 
propaganda eller indoktrinering. ’ 

xixempel; CES fastslar utan vidare "statsmonopolitiska massraedia"="statens Ibgnrcr 
punxiy slut, Sa snubblar CjiS snabot vidare tilb nasta punkt, och vi bar inte bliv- 
i .. eto dyiio klokare, Varfbr ar samballets gemonsiamt agda radio ett "statens Ibgn— 
ror"? Galler detta fbrballande alltid da ett land bar endast en gemensam radio .- 
s;cation? Svaret pa sadana fragor later oss CES aldrig veta. 
Fb.r utt visa att sada.na bar fragor verkligen gar att besvara., dvs att det verkiig 
en gar at^ fbra en dxskussion med sa.kskal ■ (sakargumentering), vill jag bar bara h 
elt kort ge mina svar pa samma fragor; 

Pastaehde: En av bela samhallet gemensamt agd radio ger de stbrsta mbjlighetern a 
for ett reellt fbrverkligande av de medborgerliga fri- o rattigheterna, t ex ytt- 
randefribeten. Varfbr; Eadion kontrolleras inte langre av ett fatal privata band- 
er, utan av folkrepresentationen, T ex i Sverige, ay riksdagen, Denna skall ju be 
soa av gepom allmahna val tillsatta representa.nter fbr bela svenska folket, Vem 

tillsbtter en fbretagsledare? pa vilket satt skulle folket kunna ha ihsyn ocb kon 
troll pa en privatagd radioverksarahot? SR eller BBC borde alltsa inte, enligt de^ 
xa resonemang, kunna tjanstgbra som "Ibgnrbr" for nagon speciell grupp efetsom de 
kbhtroileras ocb styrs av Riksdagen respektive Parlaraentet. 

Ail. SR yollbr BBC trots det kan tjana vissa raakthaveres (t ex det privata narings 
j-ivet) intressen ^er an folkets beror givdtvis inte pa agahdeformen, Sada.na frag.- 
or maste^diskuteras ocn rattas till inom den samballeligt agda radions ram, En an 
nan sak ar ocksa att en gemensamt agd och kontrollerad radio kan utformas pa mang 
a oliKa satt, Det galler fbljdaktligen fbr oss att diskutera ocb framfbra sakskal 
for den ena pller den'andra varianten, fbr att vi ur dessa motsattningar skall k- 
v.-ina f3. fram: dnnu■ stcrre: reella mbjligbeter fbr a.lla att kunna ge uttryck fbr 
sina uppfattningar (en dialektisk metod? red:B anm.). Privat radio fbrbindrar fbr 
verkligandet av de medborgerliga fri- o rattigheterna. Istallet kommer den bara 
ai.t kiuma ge uttryck fbr de ekonomiskt starkaste, eftersom ombjligen omojligen al 
la. medorgare kan 3ga sin egen^radiostation, Och aven ora alia skulle kunna driva e 
gen radioverksambet, skulle nagra ba stbrre ekonomisk mbjlighetatt driva starkare 
ocb stbrre radiostationer. 

annu mer fbrvanad blev jag nar Ces i sin insanda.re beskyller mig fbr att 1 prin 



eip inte svara pa fragan", Detta ar jr sa durnt att det tir nastan meningsldst att 
bemdta. Var och en kan ju klart och tydligt pi. 50e raden fran slutet i min insand 

fre lasa; Pa fragan "Qst-tysk radio - ar det folkejjs kultur?" kan jag svara obe - 
tingat nej, Kan man go ett klarare svar pa din fraga. Som den ar forcalerad bar 
man ju bara tva svarsalternativ: ja eller nej.. Men for at| dessutom motivera mitt 
val av svarsalternativ ger jag i samma stycke en bel rad av sakskal, som' jag men- 
ar ocksa bevisar det oriraliga i CES bela resonemang. Den som bar lite kansla for 
det svenska spraket ocb ar nagot insatt i politiska frigor, inser dock att det in 

te bara ar detta som CES iir ute efter, Insagt, dvs outtalat men and! antytt, fin- 

ns ett, pastaende ora att jag skulle stbcja DDE:s politiska linje. For att bevi s a 
att sa inte ar fallet bar den ovriga delen av insandaren agnats at att ge min syn 
pa fbrblllandena i Osteuropa, vilket ju ar det som CES egentligen Isyftar med sin 
insandare. 

"Att spra du gbr understryka balva svaret gbr det inte mer bvertygande” pistir CES 
vida,re,. Visst, dot ar alldeles riktigt att jag bara agnat diskussionen at den for 
sta delen av din fraga. Men det omtalar jag ju ocksa i den meningen som borjar pE 
den 38e raden fran slutet i insandaren: Det andra begreppet som CES tar upp - ’’fo 
Ikets kultur", borde jag egentligen Lignat en liknande analys av, men det far bord 
laggas till vida.re av utrymmesskal, 

Alltsa: Harmed ombedes CES att forraulera do frigor du vill ba svar pi, garna i 
punktform, eller pa annat sett tala om vilka punkter i rain insandare som fortfar— 
ande ar oklara for bonom. Jag borde atrainstone riniligen fa den cbansen, att veta., 

vad det ar som jag skall bemdta, Vill du t ex aven ba reda pa raina Isikter om 
folkots kultur", sa lit mig fa veta det. 

Slutlkgen en liten gita for CES att fundera pa till nasta. gang; 
Varfdr fdrsdker de s k radiopiraterna att genorafdra "fri radio" (borde vara "ofri 
radid^), dvs koraraersiell, med illegala ocb utomparlamentariska metodeb, Anser man 
det folkvalda organet ar represontativt for befolkningen, sa bar ju majoritet 
en av folket klart uttalat att de fdredrar saraballeligt agd radio istallet for p- 

* /Matbs Jesperson, 

CES; Svar till RIO, 

Du pistar att jag raedvetet ljugit i art- 
ikelserien "I DET BLA" vilket jag bestara 
t avvisar, I artikeln ora R Renascenca ba 
serade jag min artikel pa ett tidningskl 
ipp i Distance, dar det ordagrant stod : 
stationen ockuperades av komraunistiska a 
rbetare. Distance, sora ju ar kand for si 
na vanstersyrapatier, gjorde inte nigra k 
praraentarer ora arbetarnas; partitillbdrig- 
bet, varfdr jag inte bar nagbn anledning 
att gdra det, MFA ~ de unga railitarer s- 
om gjorde statskuppen "som skulle leda t 
ill deraokrati'.i Portugal" var alia pa va 
nsterkanten, Att du kansko inte ar sa ku 

nnig i vad de raodeord sora anvands sa 
flitigt i FiB/Kulturfront ocb jjarntvat 
ten "Rapport" pi TV2 verkligen betyder7 
kan du ora du tittar i en ordbok upptack 
a att "junta" betyder en regering sora 
till stdrsta delen bestir av railitarer, 
Vilket ar fallet i Portugal, Att TV2 f- 
drsdker svartraala socialisberna i Port¬ 
ugal bar du kanske inte upptackt. Dar- 
oraot bailer jag garna raed ora att reli - 
gionen i alia former ar till raer skada 
an nytta, 

/Karl-Erik Stridb, 

JK; Insandare: 

Nu djavlar ar det pa tiden att sluta raed det politiska ddsnacket i DX-Gnistan,Dis 
kutera garna politik i klubblokalen , men inte i en tidning ni tar betalt for som 
ska vara DX-tidning, 
Vi medleraraar ute i landet ar INTE det rninsta intresserade av edra politiska kora - 
raentarer dar nere i DANMARK", /t ^ n 

- /Jobnny Karlsson. 

Jag kan inte underlata att papeka ett logiskt felslut i MaJ's inlagg, MaJ anvand- 
er ordet "Riksdagen" dels sora en represent :for bela svenska folket, ocb dels som 
ett kontrollorgan for SR, Nar ban sager att SR kontrolleras av bela svenska folk¬ 
et raenar ban alltsa att bela svenska folket ocb Riksdagen ar tva identiska be- 
grepp. 

.Jobnny Karlsson gor sig raedvetet till talesman for DXG's bela lasekrets i sin av 
'rattframbet praglad insandare, nar ban talar ora ointresset bland lasarna for poll 
tik. Gar det att fa bekraftat, manne? Skriv in till insandarspalten! 



Red; 
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Det, ar riktigt stimulerande att 
■ satta sig ner vid skrivmaskinen 
..for att skriva UDX denna gang. Det 
har namligen ramlat ner manga brgv 1 
brevlS.dan denna gang, Och inte "hara" med hidrag (det ar inte sa "hara" det hel- 

' ler), Aven fdrslag, uppmuntrande halsningar, kritik osv. Fortsatt med detI Det 

kanske sporrar till en an battre UDX-spalt. JK har bl a sant julhalsningar, vil- 
ka jag harmed onskar "tack detsamma", Samtidigt som jag vidarebefordrar .JKs nydrs_ 
halsningar till hela lasekretsen, Annu fler UDXare har tagit sitt forniift till 

.,f&nga och bestallt en adresslista fran SDXC. EfMast nagra enstaka exemplar dter- 
star nu ' ■ 

Apropa adresslistan, sa fick jag for nigra veckor sedan ett stort spannande kuvert 
frah SHN i Danmark (huvudredaktor for DX-Pokus, organ for Dansk DX Lytter Klub scm 
SDXC har tidningsutbyte med). Det inneholl "DSWCI PTP Address List, II"j en tjock 
btinta fran 1972 som SHN later oss lana ett par veckor. Bifogat var ocksa nigra 
rader frin SHN; "Tak for Utility adresslisterne som dog var ret mangelfulde, der- 
fpr sender jeg denne gamle .Utility adresseliste som du mi line et par uger, hvor- 
efter jeggerne vil have den retur. Her kan du sikkert finde nogle gode adresse" 

Vi tackar for detta .SHNI Jag skulle bara fbrs.t vilja klargora nigra pxmkter. Den 
adresslista som SDXC nu publicerat ar naturligtvis inte pi linga vagar fulls ta n- 
dig. Anledningen till detta ar dess karaktar av b i d r a g s 1 i s t a, Det inne_ 
bar att endast de adresser som UDXs bidragsgivare sant in har medtagits# Privat 
har jag registrerade en mingfald ytterligare adresser, framforallt i form av ad- 
resslistor utgivna av andra klubbar. Jag ville dock inte- gora en lista som endast 
var en kopiering av andras, utan istallet ville jag presentera det material som 
vi arbetat fram har pi UDX-sidorna tillsammans sedan star.ten 1972o Meningen ar s^ 
dan att si sminingom ge ut en ny upplaga,’omfingsrikare eftersom alia de adresser 
som nu undan for -undan inrapporteras-till UDX (och det ar redan mas&or av nya som 
publicerats), Detta innebar dock inte att den nuvarande listan skulle vara inne- 
hillslon,. Tv.ar.tom,. si ar den: redan, my eke t omfatt.ande. B.1 .a si torde de fiesta van 
ligare adresserna vara medtagna, men aven en mangd aldrig tidigare publicerade ad 
resser i ©idana har listor har kommit med. Detta, forfarande innebar att vi ser 
na. lis.ta Kelt .s.om virt eget verk (vi — UDXs bidragsgivare) och att varje bidrags- 
givare sjalv star for sina uppgifter,_JAg uppfattarLdetta som "fair play". Plena 
av adresserna i SHNs lista var dock okanda for mig och har darfor nu forts in i 
registret. Du skall darfor an en ging ha tack SHN. Listan har varit till stor nyfcta 

“.’’rekv.'ansiista?-;'■; . . . . ■ 

Ett intresaiht‘fdrslag har kommit frin JJB-. Jag liter honom tala sjalv; 
■"Dr efterlyste nya grepp och idier i fdrra nnmret. Jag har fitt en, kanske lite 
•jobbig, idi. Det galler det har m,ed frekvenslistor. Att knipa ihop en sammanhang- 
dnde "lista over samtliga utility-band larval knacka vilken DX-klubb som heist. 
for tycker jag att vi kanske-kunde gora ett stilla fdrsok med ett band, och valja 
ett band som de fiesta ar intresserade av. Si bestams ett stoppdatum ett par raan^ 
der i fdrvag, och alia lojala medlemmar sitter sig snallt ner och kollar gamla 
knycker frekvenser -ur andra tidningar samt lyssnar lite extra pa det utvalda ban- 
det. Listan kunde sedan tryckas som en del av DX—Gnistan men gdras. latt att. av— 
skilja fran densamma (sista sidan), Mittforslag till eventuellt band ar 8 elder 
13 I‘5Hz maritime—band eftersom kustradion val ofta ar fdrsta kontakten med utility 
DX-ing, och har finns ju bide CW och telefoni (AM kan ju vara en forded om folk 
utan SSB-moj'ligheter vill vara med). Vad tror du? Djarvt men raojligt"- 

ja, ;vad trop jag? Och vad tror ni andra? Skriv och vadra era synp-unkterI . 

'Jag kan ju borja med att saga vad jag tror och tycker, sa har vi ju redan en dia¬ 

log. Tanken pi en frekvenslista har jag sjalv haft minga ginger, Privat har jag i 
nagra ir redan fort.ett eget frekvensregister, omfattande hela gransvigens och 
kortvigens utility—band. Jag har dock inte fort in frekvenser i det kontinuerligt 



utan endast nar lusten faller pa, eftersom det ar nyclcet jobbigt* Ben ar nu i alia 
fall tanligen onfattand.e och fyller tva A4-parmar. Pa var^e blad (som ar tryckta 
for ett nagot annorlunda andanal, vilket jag dock inte kan avsloja da jag i safdll 
skulls roja var jag;tagit den) finns ett huvud dar olika uppgifter ifylls i diver¬ 
se rutor, Sedan ar papperna indelade i rader och. kolurmer. Varje rad notsvarar en 
frekvens (ned 1 kHz noggrannhet). I en kolunn fors frekvenserna i lopande ordning, 
och 1 ovriga infers de stationer son dterfinnos pa frekvensen, for varje station 
antecknas5 call, naan, land, effekt sant exakt frekvens on den finns angiven nog— 
grannare 1 MIz 

Det blir allts4 fraga on ett onfattande arbete, vilket vi i sa fall blir tvugna 
att publicera separate Son JJB nyoket riktigt pdpekar naste vi borja ned att be- 
gransa oss till ett visst frekvensonrade (blir resultatet lyckat kan vi ju ga vi- 
dare sedan. En arbetsplan naste ocksa laggas upp. Porslag; 

£^£ly^i'12;^_.sto£p4atun; sanina son BXG nr 3 1976. On^ajbtndng: det kan kanske vara av 
.intresse att deima forsta gang prova hur utfallet blir pa de tre stora onr&dena och 
darfof de sannanhangande frelcvensbande'n PT,P 11975-12330 kHz + Ivlaritlne 12330-13200 
kHz + Air 13200-13360 kHz. Alla, 'osakrare uppgifter kan utsorteras vid 
samnanstallningen, Hppglfter: Ebcakt frekvens, stationsnann (vedertagna forkortnin^ 
ar kan anvandas), sandare (sandningsort), call, effekt (sa nanga av dessa son moj- 
ligt - den son dessuton vill finkanna banden pa radion kan t e:c aven ange: anrops- 
forn t ex YW, CQ, P vn osv, vanlighetsgraden t ex RR mycket ovanlig, R ovanlig, V 
vanlig, W nyoket vanlig). Karaktar; Bidragslista (leta dock i alia tidningar och 
listor ni konner over), Er^attning: Son for adresslistan, dvs reducerat inkopspris 
eventuellt gratis sant personlig utforsknings- och upptackargladje 

SilTT IGMG PA STUBH-TEH, SAMLA UPPGIFTER OCH SKRIV OCH KOMffiNTERA PORSLAGET 

qsls qsls9®^^ ^^^^qsls qsls*^-^^® ^^'^^q^sls q_sls*^^^^ *^^^®qsls qsls*^'^^^ '^^^^qsls qsls 

—EUR’OPA----^   

DAFMARK S^vaernets Operative Konnando~2357j5 brev OUA 9d 
PIHLAND Hangb Radio-2182 PPC OPX, 2 kW, v/a G E Lindgren 8d U 
PMNKRIKE Grasse Radio-2182 PPC TKM 6d 11 
PAROARHA Tdrshavn Radio-13060,5 paskriven rapport OXJ 13d 

Ejde Loran Station»’7512^5 2 fctt, conical anterm ih 
PORBUNDSREPUBLIKEl’I TYSKIAND US Arny Pirnasens-4540 brev AEA, 10 kv/ 14d 
liORGE Bodb Radio brev 1,5 kW 14d 11 

Rorvik Radio PPC LGD, 1,2 kW 4d U , 
.ST0RBRITANKI-E2T Stoneha-ven Radio-2.162 brev, broschyrer 
SVERIGE Karlskrona Radio PPC', brev 0,8 kV/ 4d "I i 

•—AS lElf—-—-----^-----^:— 
HONGKONG UPI Hong Kongr*7427,5 PPG, langt pers brev 9 kW 13d U /JK 
.IRAK Basrah Control Rad-io-12986.,5 QSL-kort v/s K L Jadiny 5nan ,/jK 
'^ENTRALAii'IERIKA---^^^^^---——— — ■ ... —  

MARTINIQUE PTS Port-de-Prance~13834 brev PZP38 9d /jJB 

:Tv4 rosor vardera till JJB och ’JK, sant till MaJ son trots allt skrivit ihop spal_ 
ten, Det ar inte ofta nan fir tx^'a QSL-annalningar fran Paroarna sanna dagi 

JK har ocksa fatt lite nyarshalsningar. Grasse Radio "Happy New Year to you fron 
Grasse Radio", Rorvik Radio "Takker sa nye for hilsen,- og j/nsker fortsatt god DX- 

■fj^rbindelser. Godt llytt Ar? Hilsen TVH/LGD", Karlskrona Radio "Tack for rapporten 
ooh har sander vi en bekraftelse pa den,^ Vi onskar fortsatt lycka till i DX-andet 
och en god, fortsattning pa det nya aret. Halsningar fran santliga grabber", Ven 
har sagt att inte utlity-stationerna ar positive till DXarna? 

Nya lander*; Hong Kong, Irak 
Nya Stationer; Hango Radio, Grasse Radio, Ejde Loran Station, USA Pirnasena, Bo- 
do Radio, Rorx’-ik Radio, Karlskrona Radio, UPI Hong Kong, Basrah Control, PTS Por^ 
de-Prance 

Smmkt 7,8 LANDER l66 STATIONER 

A'propa Q,SL-saananB.tallningen 1975? "En alia tiders sannanstalining du gjort i sis- 
!ta Gnistan on stns son QSL;ato Det niste ligga valdigt ned' jobb bakon, Hedersl"/JK 
Visst ar en sadan har sanna.nstallning jobbig, nen nagra tinners arbete uppvags av 
sadan har uppn'untran fran lasarna och bidragsgivarna 
Apropa UDX-viajetten;"Utilit.v-vinjetten du hade gjort var fin, den "piffar" ju upp 
sidan en del" . /jK 
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iNHf ZEALAND 

New Zealand Post Office 

NZPO ar forkortningen pa den myndigiiet pa New Zealand son handhax telekonmunika— 
■bionsverksanlieteni Den inteimatioixella telekoranunikationen skots fxan huvudkonto— 
ret i huvudstaden ViTellington. Dessa aandningar brukar kunna hdras ganska ofta a- 
ven pa v&ra breddgradeXj vanligast torde ZhXBZ pa 13570 kHz vara. Med tanke pa 
att New Zealand kan vara en svar not i rvindradiosainnanhang for DXaren att knacka, 
torde denna station vara eftertraktad av landjagaren. Nu ar det tyvarr sa att den 
na station ar en av de fatal utility-stationer son ar helsvarta, Visserligen kon- 
ner ett brev ganska snart da nan sant ivag en rapport, nen i det f o vanliga bre¬ 
vet forklarar nan att nan tyvarr inte verifierar lyssnarrapporter, ned hanvisning 
till n&gon ia?U-paragraf. Men QSL-politiken kan ju forandras son den gjort pa sa 
n&nga andra hall.. On nagon skulle vilja prova s& ar adressen: New Zealand Post 
Office, Post Office Headquarters, 7''27 Waterloo Quay, V/ellington. On nagon skulle 
fd en fullt aoceptabel verifikation ooh vill ha den inregistrerad i UDXs QSL-san- 
nanstallning, onbedes denne redogora for den i sd fall verifierande texten. Men 
sa lange man uppger i broven att nan inte verifierar, konner stationen inte ^ att 
raknas i detta sannanhang. For den son pd annat satt vill ha New Zealand verifie- 
rat finns det flera andra nojligheter, da ovriga stationer ar bra svarare. Avende 
kustradiostationer son tillhor NZPO, t ex den har foljande stationen /IS3.J 

Awarua Radio 

Stationen byggdes 1915 av tyska enigranter. Den forsta tx nan hade var en long 
wave spark gate typ av 50 kW son nddde en radie av 6000 niles. Masten son var 410 
fot vagde 120 toni Ar 1938 byggdes nasten on son den nu ar idag, Stationen ligger 
pd en ort son hoter Hinatangi och ligger cirkus 100 miles norr on Wellington. Mag 
anvander nan utrustning av narkena Philips och Collins. Stationens manager Mr C A 
Glennie berattar dessa uppgifter i ett brev, bifogat 3 vykort, brosohyrer, QSL & 
dekal, Stationen ligger nitt i en farfarn ned onkring 7000 far, den ligger nellan 
tvenne floder. Stationen betjaooar sjdfarten anint Capstaden ooh i Indiska Oceanen 
28 radiooperatdrer sant 25 tekniker ar anstallda pa Av/'arua Eadio. Dessa arbetar i 
6-tinnars-pass. Jag loggade stationen pd 12740 kHz CW kl 1540 SNT. Paktixn ar a tt 
jag har hort deras anrop flera ganger pd ovannamnda frekvens ned god sigixalstyrka 
En kul station att koirnna i kontakt ned 

Tack JK for bidraget.. Jag hoppas att det ar fler son far^inspiration att gora lik 
nande artiklar. Skicka garna in bilder ocksa och garna sadana har fylligare. saker 

newa “v'S^ews “’'Vws newa 

BR-D . Den anerikanska nilitaastationen AEA i Pirmasens ndr nan sa hars US 
Army Radio Station AEA, Station Chief, Transmitter Br, 267th Signal Company, 75rd 
Signal -Battalion, APO New York O9I89 ' 

BRASILIEN Landets kustradiostationer har overforts till ElffiRATEL fr o m den fdr^ 
ta augusti forra aret. Detta enligt brev frdn Enpresa Brasileira de Correios e Te 
Idgrafos, Departamento de Operaqoes Telegraficas, Adninistraqao Central, Protoco- 
lo Geral (SCA), Praqa XV de Novenbro, 20000-Rio de Janeiro-Gb. Anvand alltsd inte 
denna adress till kustradiostationer utan EMBRATELs son finns i SDXC-listan /JJB 

Ar det nagon son kanner till on EBCT fortfarande sender PTP? 



jPAROiiENA Ejde Loran Station, 5814 Sjde /jK 

HOHG KONG Dagligen sands e® telefotosandning fran Hong Kong till abonnenter i A- 
slen kl 1400 SNT. Pore den sands en C\f-spegel "UPI HONGKOIG UPI HONGKONG” osv. Te 
lefonnunret -on nu nagon skulle vilja ringa?- ar 5-275221. Por de son skall skri^ 
ya ar adressen; United Press International, Hong Kong Bureau, GPO Box 15692, Hade 
inte raknat ned svar harifran pga att jag inte Hade nagon adress* Antennen ar cen 
wide Hand dipole 

SVERIGE Brevet Iran Karlskrona Radio -son ags av Plottan nen enellanat ocksi ut- 

nyttjas av civil trafik^ va,r stanplat: Chefen for Karlskrona Kustradiostation /JK 

\ri tackar JJB ocH JK for de nya adresser vi nu kan fylla i adress:j.istan 

logs logs^°®® ^°^®logs logs^°^® ^°^®logs logs^°^® ^°^^logs logs^°^® ^°®®logs logs 

stornv, tfolist 1729 NORGE Rogaland Radio 
1852 PINLAND iferiehann Radio 
2182 NORGE Bergen Radio 
2182 PilROARNA Tdrshavn Radio 

2182 INTERNATIONELLT VATTEN IM Pinlandia 
2775 BRD Kiel Radio 
4240a PRANKRIKE Prench Navy Paris? 
4240a GREKLANU Athinai Radio 
4240a SSSR Riga Radio 
4244 . BRD Norddeich Radio 
4245a- SSSR Kovorossiisk Radio 
4250 NEDERLANDERITA ,^Scheveningen Radio 

4259 SCHvVEIZ Bern Itodio 
4260a TURKIET NATO ,iaika.ra 
4262 SVERIGE Goteborg Radio 
4271 PINIiilNI) Helsinki Radio 

4274 STORBRITANNIEN PortisHead Radio 
420Ca PORTUGAL NATO Oeiras 
4280a ■ STORBRITANNIEN RI'l' l^iteHall 
429Pa ISLAND Reykjavik Radio 
4292 ITALIEN Rona Radio 
4295a BRASILIEl-r? 
4505 DAffliARK Lyngby Radio 
4505a ^ STORBRITANNIEN Royal Navy Pl3rniouth 
4508,5 BRD Norddeich Radio 
4515 DDR Rugen Radio 
4520a STORBRITANNIEN RN mitehall 
4520 ITALIEN Rona Radio 

4525a. STORBRITANNIEN Royal Navy ? 
,44528 ■ PRANKRIKE Saint Lys Radio 

4525a . GREKLAND NA.T0 Spate Attikis 
4550a ' STORBRITANNIEN PortisHead Radio 

. 4555a STORBRrMMIEN PortisHead Radio 
4550 .' ITALIEN CIRII Rona 7,5 kl 

_4550,5 BRD Norddeich Radio 
• 4590,5 BRD Norddeich Radio 
_ 8702 LIBANON * Beyrouth Radio 1 
.8722 SENEGAL" PN Daka.r—Hann 

•.'■3025,8 SCHiTEIZ Bern Radio 
15028 RSA Durban Radio 

1.5060’, 5 ELPENBENSKUSTEN Abidjan Radio 4 
.15060,5 PAROARNA T6rshavn Radio 
43078 - -BULGARIEN Varna Radio 
15834 . .MRTIITIOUE PTS Port-de-Prance 
14780a NW ZEAL/lND Hinatangi Radio -?- 

OPH 
1654 
2057 
2008 
2029 
1930 

stornvarning , <• 
♦ J clXl/ 

544 JJB 

-- JJB 
tfc ned Hartvig / 4 4 JK 
tfc ned PNGP 4 4 JK 
tfc ned Sthln R 4 4 JK 

DAO 2205 stornvarning 544 JJB 
mvN 2057 VW. 555 JJB 
SVA 1640 VW, QSX 322 JJB 
UDH 10.56 CQ 233 JJB 
DAL . 2257 VW . 253 JJB 
UFN .2255 CQ, QSX 533 JJB 
PCH95 -2048 CQ 443 JJB 
HEB. . .1819 CQ, QSX 444 JJB 

...TBA 2043 ■VW 335 JJB 
SAG 1050 CQ 544 JJB 
OPJ 1815 

0
 

1 0
 

0
 K 222 JJB 

GKB 2057 .DE GKB, QSX 435 JJB 
CTP 2.500 DE CTP, QSX 333 JJB 
IfflU 2040 VW 322 JJB 
TPA 1812 CQ 335 JJB 
liiR 1918 VW 433 JJB 
PPO 2517 VW, QSX 255 JJB 
0XZ2 1750 CQ 453 JJB 
IviTI 1756 VW 435 JJB 
DAN 2515 CQ 255 JJB 
DHS 2310 CQ 344 JJB 
GYA 1929 DE GYA, QSX . 433 JJB 
lAR 1652 VW 533 JJB 
GCZ 2029 DE GCZ, QSX 322 JJB 
PFL2 2027 CQ, QSX 322 JJB 
SXA 1955 VW 232 JJB 
GKC 2024 DE GKC 333 JJB 
GKK 1059 DE GKK 233 JJB 
IEM2 2020 VW 222 JJB 
DAP 2019 
DAK 2150 

kW ODR 2229 
6W 1927 
HEB 1615 
ZSD 1615 

kW TUA5 1506 
0,5 kW OXJ 1502 

LZW 1101 
PZP58 1950 

0940 

VW 
Tfclist //4403 
CQ, QTC 
VW 
CQ, QSX 
CQ, QSX 
CQ, QRU? 
CQ . . 
•VW. 
.E f-vn 
CQ 

455 JJB 
544 JJB 
222 JJB 

253 JJB 
444 JJB 
152 JJB 
222 JJB 

255 JJB 
233 JJB 
245 JJB 

JK 

Tack JJB -.och JK fop tipsen.. Denna gang blev det ju speciellt 4 Mz-bandet 

Pragor 
-i ^ 

F: Kan du hjalpa en yngling ned adressen till ■ Pinnlandia"? /jK 
S; Jag skall leta frhn den till nasta gang ' /MaJ 

Ps Radio Chaco Boreal har horts p& 20595 kHz nelian I400 och 16OO av en tysk. Go- 
da styrkor och //l530 kHz/VDX (=Vast-DX, oi’gan for Vastsvenska DX-sallskapet son 



dock inte sysslar ned utility)o Kanske vore ndgot att forsbka ned. Aven on nan 
knappast kan rakna dot son ett BC-QSL, si, maste i alia fall ett ev QSL vara i «>tt 
bra utility->QSL. Enligt T/orld Utility DX Handbook svarar Administraoion Hacional 
de Teleconmunicaciones knaokigt» Kanske battre att skioka till Radio Chaco Bore¬ 
al? ANTELCO ar i alia fall i \irUDXH listade pa 5275 kHz ned tillfalliga relaer ay 
Radio Nacionals nyheter /JJB 
S: Att det har ar fraga on ett gransfall ar belt klart» Jag nenar aoksa att det- 
ta ar en belt personlig sak att avgbra. Tanligen hallbara argument bdde for att 
fora eventuella verifikationer till BCBX ocb UBX kan anfbras, Personligen undvi- 
ker jag sadana bar gransfall overbuvudtaget, Efterson jag inte tillbor de ivriga 
re stationsjagarna, nenar jag att det finns ju sa manga stationer anda, Jag vill 
inte ha nagra tveksanna fall i min QSL-parn, vilka konner att irritera varendas- 
te gang nan bladdrar forbio Likadant ned alia svar son ar tveksanna on de skall 
raknas son QSLo Kanske nan inte digger i topp i rankningslistorna, men ooh andra 
sidan kan nan ga ned stilla sanvate ocb veta ned sig att nan bara har"sakra" QSL 
"Visst var det val Radio Haiiraki jag horde, nen o 0 c • 0 • e ?", Vad tyoker ni? /MaJ 

! t I I t f ! f I r f I I ! r t f t I I I t f ! 1 ! f i 
9 0 0300000c0vb000*0 ce00(l0»jt.'0 

JTT’RTT.TT.TTM^ tfffiffififfflTtlfilfffililfltfffllT 
U JJ JL iJP.j U Ivi 

20e ganger, i rad son Utility--I)X ar ned i BXGc Sannanlagt 64 sidor< 
ler lanpligt att gora en sannanstalining over vad son 4jcrtsj 

Det forefal- 

BDX 
1 
2 
3 
4 
p 
6 
/ 
3 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
1.5 
16 
17 
18 

DXG INNEHALL 
5/72 Artikel son forklarar vad PTP ar, tips, adresser, QSL-annalningar 
1/75 adresser, Reykjavik Radio, PTP-glosor, lite franskbjalp 
2/73 Vad V-na,rker ar, anerikanska nilitara PTP-stationer, vad maritime ar. 
3/75 Fragor, vad maritime ar (forts), QSL, tips 
4/73 Anvanda forkortnlngarQSL, tips, fragor 

5/73 Fragor, internationell bokstavering, adresser, LUFOR F14} QSL 
6/73 F-ragor, tips, QSL, adresaer 
1/74 Fragor, frekorensindelning grarsv&gen, tips,QSL, QSL-sannanstallning 

2-3/74 Televerkets station i Vallby (p.cxs.onligt besok), QSL, tips 
4/74 LUFOR (ingaende beskrivning), QSL, adresser, tips 
5/74 Telegraferingsknep for norseokunniga, anvanda fbrkortningar, QSL,tipa 

6/74 Tips, QSL, adresser, fragor 
7/74 Tips, QSL, ad.resser, QSL-sannanstallning 1974 
1/75 QSL, adresser, tips, fragor 
2/75 QSL, adresser, tipso fragor, bu.r maritime-xcxseorafik sand®, ^itifetesjtuc 
3/75 qsl; tips, MaJ ocb JJB presenteras, adresser,fragor, vad VOIMET ar 
4/75 JK ooh BeJ presenta.raslitte.ratur, tips, QSL 

5/75 Adresser, QSL, tips, frago.r 
6/75 Tips, QSL, QSL-sanraanstallning 1975? adresser, frdgor 

Fle.ra av dessa nunner av DXG finns kvar i enstaka exemplar* Vill du ha nagra av 

den sa bestall fort via boxen 

Son ni antagligen har markt, sa har jag sjalv inte varit speciellt aktiv pa uti¬ 
lity- fronten imder det senaste a.rett, Anledningen ar son det brukar sagas; Jag ha? 
inte haft tid. Tid har nan fbrstas alltid, men kanske inte just sa mycket son mai 
skulle behbva for att systenatiskt utnyttja hobbyn. Ju stbrre tid nan agnar till 
att Bvepa over banden, desto storre ar ju chansen att nan stoter pS, de dar topp- 
kondstillfallena da banden bara drasar av "finingar"« Jag hoppas dock kunna kon- 

na igang i storre skala igen» UDXaren rakar daremot lyckligtvis sallan in i sa— 
dana dar handelselosa perionder son BCDXaren, da bara "sanna ganla vanliga" sta¬ 
tioner rattas in ooh ingenting nytt hander* Son UDXaren far nan standigt vara ned 
on att: upptaoka nya spaimande on.radenc Plotsligt oppnar sig stora nya nbjligheter 
igon da man r4kar forirra sig in pa nya stora outforskade fait, Det son gor UDX- 
ingen i nin nening mer spannande an den "vanliga” BCDX-ingen, ar just att vi sak 
na.r fardiga forteckningar (typ ¥RTVH) son redan fran borjan talar on for oss vad 
vi har nojlighet att hora, Istallet far vi undan for vindan sjalva leta oss fram 
till information. Vagen ar modosan, nen spanningen ar stor da nan lyckas knacka 
n&go.n svar not, Det ar darior son vi bar i SDXC nyligen givit ut en adresslista, 
son sammanstallts av UDXs lasare och bidragsgivare, Hari digger ocksa spanningen 
ned att sjalv utforska och upptacka. Bet ar denna linje vi hoppas kunna fortsatta 

31dragS£rivare s JJB = Jan Jacobson, Boras 
^ Johnny Karlsson, Degerfors 

SHH = Stig Hartvig Nielsen, R/dkaersbro 
uti Kongeriget Danmark 73' MaJ 
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?i senaste tiden har ju svensk (TV iVligt diskuterats i press och radio. Jfen 
har dd ofta jajnfdrt vart monppol med situationen i USA, dar det firms en uppsjS 
av private TV-stationer, I tv4 rapporter frdn USA (se nedam) Uerattar ■ Hemming 
Sten om HY i Hew York. 

Darf<5r tycker jag det Inmde vara intressant att presentera en dags TY-program 
frdn Nev/ York - fredagen den. 5 dec 1975. Se nasta sidai 

Bnligt urklippet "Channel Information" (se nedan) finns det 15 lY-stationer i 
KY. Av de 15 Sander.tva huvudsakligen utbildningsprogram och tvd andra p& span- 
slca, Bessutom finns det en Icabel TV-station i Mmhattan, 

Item pekar ofta pa det bverlagsna utbudet av l^filmer nar amerikansk TV kom- 
raer pd tal. Jag raloiade fram,att man under en vecka i 11 Y kunde valja mellan 114 
st langfilmer (mest pa lbrdag=22st och minst pd torsdag=15 st). 

ifredagens. programutbud paminner i hbg grad om de andra veokodagama, Momar 
och fbrmiddagar bestdr Sg till storsta delen av serier for bam, son Familjen 
Plinta, Captain. Kangaroo, liagilla Gorilla o dyl. Pd eftermiddagen och kvalleh 
Hr det blandaS kompott, ooh pd sena kvallar och natter dominerar langfilmema, 
Jag "kanske‘bdr tlllagga att siffroma inom parentes pd programfUrteckningen h^ 
visar till en viss kanal, Yilka stationer som sander pd kanalema firmer ni i 
"Channel Information'’,*- Hi, kan ju folja en stations program under dygnet. 

.Tyvarr har jag varken tid eller plats f5r en langre artikel nu« Men ^ag tank¬ 
er dd och dd skriva om radio och TY i USA. /JaM 

IslEW YORK (TV-Expressen). 
For en stund sedan slutade sand- 
ningen av varldsfinalen i ameri¬ 
kansk fotboll fr4n Miami i TV, 75 
miljoner tittare plus ytterligare 50 
miJj oner under alutminuterna, 

125 miljoner TV-tittare! Bctyd- 
ligt Her an de som sag den forsta 
manvandringen. En minuts reklam 
kostade en miljon kronor mot slu- 
tet av matehen. 

Man skali inte falla i farstun for 
stora tal. Men det ar latt att ge 
exempei att amerikansk TV vi¬ 
sar sk mycket annat an vad man 
tanker sig. 
8 a SI Har om kvallen sande en 
kanal i New York ’’Baretta’*, en 
annan ''Cannon”. Hemma i Sveri¬ 
ge hade jag ordnat en folkstorm 
mot idiotiska krockar.* 

Har yalde jag bort deckama och 
s&g en lysande uppsattning av dra- 
matikern Eugene O'Neill i stallet. 

Manga talar foraktfullt cm 
USA-TV. Men jag hoppas andd att 
universitetskanslei*n tillika ordfo- 
randen i radioutredningen Hans 
liowbeer slangde fordomarna nar 
han var i New York i fjoL Glom- 
de de ofta initerande reklamsnut- 
tarna - och s&g rikedomen, valmo j- 
ligheterna. 

• -Det galler alitsa inte bara 
deckare, vastem, snyftisar etc. 
Det galler i lika hog grad informa¬ 
tion och kultur, poiitik och sam- 
hailsfragor. 

K1 11.00 en sondag sag jag ett 
slags ’’Kvalisdppet” innan artister-' 
na slopades — Eartha Kitt sjong 
och dlrekt darp^ talade en politi- 
ker lange och valtaligt om landets 
fangelser. 

8 8 8 I "'Meet the Press” jag 
fyra kunniga reportrar grille fyra 
aktuella presidentkandidatr. - AlU- 
jamt sondag. 

Dagligen kl 16 har det varit di- 
rektsand nnderhaUnlng frSn Mia¬ 
mi med den overnaturligt avspan- 
de Jackie Gleason som vard, Sam¬ 
my Davis jr ar bara en i raden av 
overdMiga gaster. 

Om den skickiighet vanned gol- 
fen bevakas skuUe jag kunna skri¬ 
va bocker. 
8 8 8 Nyhetskomrnentatorema, 
som ar som lysande konversatorer, 
ger mig mer en timme p^ morgon- 
en an samma tid 1 Sverige med 
Dagens Nyheter och morgonekot. 

Resurser. ProfessionsMas- 
sor av intressaxita rnanniskor, vars 
personiig'heter upplev.s sa mycket 
klarare just pk grand av tekniken 
och yrkesskickiigheten-. 

Kors, ett sadant TV-land! 

^ Exp 

ExpreSSCh 

New York, TV-Expressen. 
Visst fdrekommer det sex i 

amerikansk TV. Men det pu- 
ritanska Amerika kampar 
aggre^ivt mot den stOrre dp- 
penhet och frimodighet som 
hor till tiden. 

Och deras kamp ar fram- 
gSngsrik, alltfor framgSngs- 
rik tycker mSnga manusfor- 
fattare som till och med ta¬ 
lar om cencur. 

Begreppet familjeUd ar 
oerhort viktigt i USA-TV. 
Melian 7 och 9 anses hela 
familjeraa sitta framfdr TV- 
apparaterna. Under dessa tvfi 
timmar har TV-bolagen i 
samrdd med den styrande 
statliga myndigheten PCC 
placerat ett jattestort fikon- 
lov over TV-rutan. 

— VS tinker ingen som 
heist nakenhet, varken fram- 
iMn, bakifrSn eller frkn si- 
dan, sager NBC:s huscensor, 
Dick Traviesa. 
8 8 8 Traviesa frigar: 

— Varfdr mdste vi alltid 
fk serier som handiar om 
prostituerade, transvestiter 
och homosexuella. • 

Han staller Mgan till Hol- 
lywoods producenter och 
manusforfattare, som inte 
blir svaret skyldiga .* 

— Vi ifragasatter vissa 
centrals institutioner; hem- 
met, regeringen, det militara, 
och det finns folk som inte 
tycker om det, sager Larry 

Gelbart som ar medprodu- 
cent till MASH. 

— Tittama klagar inte. 
MASH har legat bland de 
tio popularaste programmen 
under alia slna fyra sasonger 
i TV. Vi har inte mt ett en¬ 
ds brev som klagar over vlir 

. attityd till sex. 
Men det finns pStryck- 

ningsgrupper som anser oss 
vara oreligiosa, gudldsa, oa- 
merikanska! 

All in the family (pa 
svenska kailad ”Under sam- 
ma. tak”) flyttades den har 
siasongen frSn sin plats pS 
lordagskvallama, dar Archie 
Bunker lange varit den po- 
imlaraste TV-figuren i USA, 
till en betydligt samre tid pi. 
mandagskvallama. allt for 
ait bespara de amerikanska 
familjema de vfildsamma 
skamten med de ainerikans- 
ka institutionerna. 
B 8 8 De som leder kam- 
pen ar maktiga religlosa 
samraanslutningar. 

Och bolagen faller undan; 
Manusforfattaren Joanna 

Lee ser det hela som en 
kamp mellan den traditionel- 
la, tuffa, John Wayne-kultu- 
ren och motkulturen som 
lagger tonvikt pi pacifism 
och omhet. 

Det har ar ett krig mellan 
bakstriivare och humanister, 
menar hon. 

Jag ska lamna fler front- 
rapporter sa smSningom. 

Channel Information 

Channel 2 (VVCBS) Channel 9 :WOR) 
Channel 4 (WNBCl Channel U (WPIX> 
Cbaonel 5 (WNEW) Channel U (WNET) 
Channel 7 (WABG) Channel 31 (WNYC) 

Complete cvenino schedules from 6 P.M. 
onward for . the follorwing UHF stations are 
included in each d;-y‘s listings. 

rhannel 21 (WLlW)-~Garclen City, «. 1 
Island EctuCHuuiml Council. School and PBS 
programs and Long Island news. Weekdays 
from 8*30 A.M., Saturday from 9 A.M.. Sun¬ 
day from 4 P.M. 

Channel 25; (WNyE)—Board of Kducaiion, 
New York City, School programs and public 
television repeals. V’eekdays from 9 A.M., 
Saturday vrorn 4 RM.,-,Sunday froai 9-A.M. 
Channel 41 {WXTVl—Paicrson, N. J. Films. 
Spanish .seriais. Vv'ccKdays Irom 4;3U J'.M., 
and Sunday, 5 P.M. 
Channo! 47 (WNJIJI—Kewark, N. .1. Mo^'ily 
serials and variavy program-s ciuireiy .hi 
Spanish. Workday.'? from 4*30 P.M.. Saturday 
Saturday from 2:30 Sunday from 2 P.Ai. 
Channel 50 (WNJM)—Litilc Falls, N. d. Xow 
Jersey Public Broadcasting. Mostly local 
New Jersey nev.'s, .sports, • PBS programs. 
Weekdays from 9 A.M,, Saiurduy aha. Simday 

from .5 P.M 
Channel <58 (WRTBI—Newark, N.. J. l i 
nancial news, foreign language, spons. 
A-arieiy and religious prograrns. Weekdays 
from noon. Saturday from 2:45 P.M. and 
Sunday fioni 7:4.5 A.M. 

Cable TV 
Channel 10—Cable television available lo 
subscribers in Manliat.an only, SporCs evenis, 

• talk shows, films and wire-service nows- 

Details received tod iaie for. this .schedule 
are on the Weather-Index Page in today s 
main news section. 
# Notable Shows <R) Repeat (P) Premiere 



New York FRIDAY, DECEMBER 5 

Morning 
5:50 <5)News 
5:57 '(5)Friends 
6:00 (5) Sue Future Es El Prej- 

ente: Spanisli High School 
Equivalency prep 

6:10 <2>News 
6:15 (7)News 
6:36 (2) Sunrise Semestc? 

(4) Knowledge 
<5)HuckIebeny Hound 
(7) Listen and Learn 
(ll)New Zoo Revue 

7:00 (2)News: Hughes Rudd 
<4)Today 
(5) Underdog 
(7) Good Morning America 
(ll)Popeye 

7:05 (I3)yoga for Health 
7:30 (2,9)Hews 

(5)Buss Bunny 
(ll)Felix the Cat 
(13)We Need Metrics 

7:35 <2)News 
8d)0 (2)Captain Kangaroo 

<5JThe Flintstones 
(9) Viewpoint on Nutrition: 
^*The Arteries and Nutri¬ 
tion*" 
(IDMagilla Gorilla 
U3)Art America 

6:30 (5)Mr. Ed 
(9)The Joe Franklin Show 
(ll)The Little Rascals 
(13>Circ1e of Life 

8:45 (13)Living in the U.S. 
0:00 (2) What’s My Line? 

(4>Not for Women Only: 
Hugh Downs, host. "‘Physi¬ 
cal Fitness’* 
(5) Dennis the Menace 
(7)A.M. New York 
(11)1 Dream of Jeannie 
(13) Sesame Street 

0:30 (2) Pat Collins Show 
(4) Concentration 
(5) Green Acres 
(9)The Real McCoys 
(11) Get Smart 

I0;0a (2)The Price Is Right 
(4) Celebrity Sweepstakes 
(5) That Girl 
(7>eMO\^E: “Raisin In 
the Sun’* (1961). (Part ID 
Sidney Pcitier* Ruby Dee. 
Claudia McNeil, Diana 
Sands. Moving, beautifully- 
played drama of black 
family, from Hansb^iy 
play. But still a play, 
hardly a movie at all 
(0)Romper Room 
(ll>GilIi^an*s Island 
(13)Stories of America 

10:15 (13)The Draw Man (R) 
. 10:36 (4)Wheel of Fortune 

(5)Andy Griffith 
(11)Abbott and Costello 
(13) Safe and Sound 

10:45 (13) Discussing Controver¬ 
sial Issues (R) 

11:00 (2)Gambit 
(5) Bewitched 
(9) Straight Talk 
(II)Black Pride 

11:05 (IS)Our Living Language 
<R) 

11:20 (13)Places In the News 
(R) 

11:30 (2)Love of Life 
(4) HoIjvwood Squares 
(5) Middav Live! 
(7)Happy Days 

. . (IDPulcit and People 
11:40 (l3>Ffferrive and Creatix'*® 

Writing (R) 
11:55 (2)N€ws 

Afternoon 

12:00 (2) Young and the Restless 
(4) High Rollers 
(7)Showoffs 
(OlNew’s 
(11)700 Club: CBS News- 
caster Dick Noel, guest 

12:30 

12:55 
i:09 

1:30 

2:06 

2:05 
2:20 
2;30 

2:45 

2:55 

3:06 

5:30 

4:06 

4.36 

5:00 

5:30 

5:45 

(IS)Art America (R) 
(3i)The Electric Company 
<2) Search for Tomorrow 
<4)The Magnificent Xviarbie 
Machine 
(7)Ail My Children 
i9>Journey to Adventure 
(i3)Special Children (R) 
(31) Carrascolendas 
t4)NBC News 
(2>Tattietale5 
(4) Somerset 
<5)Movie: “Only the Val¬ 
iant** (1»5I), Gregory 
Peck, Barbara Payton. So¬ 
so soldiers and Apaches 
(7)Ryan's Hope 
<9)Movie: “Bom to Ba 
Bad’* (1934). Joan Fon¬ 
taine, Robert Ryan. Zach¬ 
ary Scott, Joan Leslie. 
Definitely not Miss Fon¬ 
taine, tho the siory insists, 
padded with cliches. MUd- 
iy absurd 
(U)News 
(13) The Electric Company 
(R) 
(31) Sesame Street 
(2) As the World Tuma 
(4) Days of Our Lives 
(7) Let’s Make & Deal 
<ll)Joya*s Fun School 
(13)Writers of Our Tims 

< 11) Courtship of Eddie*i 
Father 
(31) Mister Rogers 
(i;;)Forest Town Fables 
(l3)Parts of the SOm (R) 
(2)'nie'. Guiding Liglit 
(4) The Doctors •/ 
(7)Rhyme and Reason 
(lilFamily Drama* 
(31)Iu and Out of Focus, 
(13)The’History of Drama 
(R) 
(5) News 
(9) Take Kerr 
(2)Ail in the Family 
(4) Another World 
(5) Casper 
(7)C=nerai Hcspital 
($)*■'■’Werly Hillbillies 
{IDPopeye and Friends 
(Si)Citysccpe 
(2) Match Gamfi* *75 
(5) Mickey Mouse Club 
(7)One Life to Live 
<9>The Lucy Show 
(IDMagilla (Jorilla 
<13>rai Chi Chu’an (R> 
(SDKup’s Show 
(2) Mike Douglas 
(4) Robcrt Young, Family 
Doctor 
(3) Bug# Bunny 
<7)Edge of 
(9) ©MOVIE ‘-Voice in the 
Mirror” (1958), Richard 
Egan, Julie London. Quiet¬ 
ly interesting drama on 
alcoholkm. The two stars 
fine but Walter Matthau, 
Arthur O’Connell even 
better 
(IDBatman 
<13)Woman Alive! (R) 
(5>The Monkees - 
(7)Movie: “In Name Only” 
(1969). Michael Callan, 
Paul Ford. Eve Arden. 
Young marrieds. Your 
move 
(II) .Superman 
(13) Sesame Street 
(2) Dinah! 
(4) News: .Two Hours 
(5) Brady Bunch 
(ll)The Lone Ranger 
(5) Thc Flintstones 
(ll)T Dream of Jeannie 
(SDClassic Theater Pre¬ 
view 
(13)Msster'Rogers 

Evening 
6:00 (2,7)New# 

(5) Bewitched 

(9)The Untouchables 
(IDStar Trek 
(13,21,36)Villa Alegre 
(25)Mister Rogers 
(3i) University Broadcast 
Lab 
(41)El Reporter 41 
(68)Uncle Floyd Show 

€:26 (13)Electric Company 
6:30 (5)The Partridge Family 

(13) Electric Company 
(2DEI Espanol Con Gusto 
(25)Vllla Alegre 
<31)On tlie Job 
(4I)Mundo De Juguetes 
(47) La Usurpadora 
(50)Book Beat 
(63)Country Music Hall of 
Fame 

7:60 (2)News: Walter Cronklte 
(4>New*: John Chancellor 
(3) Andy Griffith 
(7) News: HaiTy Reasoner 
(9) Ironside 
(IDThe Mod Squad 
(13)The Miracle Rider (R) 
(21,31*50) Aviation Weath¬ 
er 
(25)Electric Company 
(41)Movie: “Que Haremos 
con Papa” Arturo de Cor¬ 
dova . 

7:36 (2)New Candid Camera 
(4) Don Adams’ Screen 
Test: Lucie Arnaz, Darren 
McGavin, guests 
(5) Adam 12 
(7>Htgh Rollers ' 
(ISlRobsrt MacNeil Re-j 
port 
(2DLong Island Newsmag¬ 
azine 
(25)Romagnoiis’ Table 
(3DNews of New York 
(47)Tres Muchacha de Hoy 
(59) New Jersev 
(88)WaU Street Perspec¬ 
tive 

8:06 <2) S MOVIE: “lora! Tors! 
Tora!” (1970). Jason Rc- 
bards, Martin Balsam, 
Pearl Harbor, Japan view¬ 
point. Erratic. $potty, often 
plan chaotic but generally, 
vividly on target 
(4) Sanford and So."j 
(5) Dealers Choice 
(7> OCHITSTMAS SPE¬ 
CIAL: “Yes, Virginia, 
There Is a Santa Claus (R) 
(9) ^BASKETBALL: New 
York Knicks vs. Philadel¬ 
phia 76’ers 
(IDeriOnK: “Sweet 
Smell of Success” (1957). 
Burt r.ancaster, Tony Cur¬ 
tis. Scalding drama of 
pov/er-hungrV New York 
columnists, ferilliantly cy- 
racai . 

@ WASHINGTON 
WEET TN REtlEW 
(21)OCLASSlC TKEATEy. 
prev:e\v (R) 
(23)Different Drum Beat 
(31)©CLASSIC THEATER 
(47)Mama 

$:30 (4) Chico and the Man 
(5)MeTV Griffin Show 
(7> & CHRISTINAS SPE¬ 
CIAL: “A Very . Merry 
Cricket" (R) 
(13,50)Wa}l Street \Veek: 
Louis Rukeyser, host John 
C. Maxwell, Jr., the Di¬ 
rector of Maxwell Associ¬ 
ates, gU€.St 
(21) a CLASSIC THEATER: 
‘The Three Sisters’* 
(25) Woman Alivel 
<68)Nighttime 

6:06 (4)The Rockford Files 
(7) ©MOVIE: “Dr. No” 
Sean Connery, Ursula An¬ 
dress 
(l3)0THfe WATERGATE 
COVER-UP TRIAL: Dra¬ 
matic re-enactment 
<2S)Youth in Trouble 

{41)Pobre Ciar* 
(47)Mnagros 
(50) Evening at Symphony 

6:30 (68)American Angler 
10:00 (4)PoIico Story: Ron Leib- 

man 
(5Jl)New» 
(41>PaIorria 
{47)DanieIa 
(50)New Jersey News 
(68) Eleventh Hour 

10:1$ (9)#HOCKEV: New York 
Rangers vs. Kansas City 
Scouts 

10:30 (SDBlack Perspectivo 
(47>El Informador 
(5Sf>Say Brother — Kat’i 
Edition 

11:00 (2,4,7)News 
(5)The Best of Groucho 
(ll)The Honeymooners 
(21) Lilias, Yoga and Y’ou 
(S*)Fvening Edition 

Reporter 41 
;4’’«tstudio 2 

H:3CI^Jfv1ovie: “The Horsemen” 
(1971). Omar Sharif, Leigh 
Taylor-Young, Jack Pal- 
ance. Extremely colorful 
and picturesque but the 
drama lacks unified im¬ 
pact 
(4) Tortlght Show 
(5) ^MOVIE: “Advise and 
Consent” (1962), Henry 
Fonda, Gene T|erney> Wal¬ 
ter Pidgeon, ^ Charles 
Laughton, Don " Murray. 
Franchot Tone, Burgess 
Meredith, Big^ HifcK color- 
ful.:= ’erite with 
spledid cast. But stricUy 
peephole Wasliington 
(7>Wjde World Special: 
‘"Monty Hail’s Showcase” 
(IDBurns and Ailen Show 

[2:06 (iDPerry Mason 
(13) Soundstage: Herbl« 
Hancock and Chick Corea 
(R) 
(47) Su Futuro Es El Pra- 
senve 

12:40 (9) Movie: “Green Fire” 
(1955), Grace KeIIy.,.Stew- 
art Granger, Paul Douglas, 
John Ericson. So-so adven¬ 
ture, nice South America 
canvas 

1:30 (4)Midnight Special: Helen 
Reddy, host. The Bee 
Gees. Natalie Cole, 
Mickey Gilley, Olivia 
Newton-John 
<7>Movie: “Scalplock” 
(1967). Dale Robertson, 
Gary Collins 
(U)News 
(13) Captioned ABC News 

1:23 (IDGood Nesws 
1:30 (2) Movie: “Bataan*' 

(1943). Robert Taylor, 
George Murphy,^ Thomas 
Mitchell. Good and real¬ 
istic 
(IS) Yoga for Health 

2:28 (5) (5MOVIE: “Beast of 
Marseilles” (1959). Ste¬ 
phen Boyd, Tony Wright, 
James Robertson Justice, 
Kathleen Harrison. Two 
Britons hiding in Nari- 
hefd port city. Graphic, 
gripping and original 

2:30 (4)Movie: “You’re a Big 
Boy Now” (1967). Peter 
Kakner, Elizabeth Hart¬ 
man, Geraldine Page, Julie 
Harris, Rip Torn. Young 
mod’s growing pains in 
comic-strip pattern. Some 
brightness but too shrill 
and strident. Manhattan 
comes out best 

2:46 (9>News 
3:06 (7)News 
3:30 (5)One Step Beyond 
3:47 (2) Movie: “The Miracle of 

•:the Hills” (1959). Rex 
Reason, Nan Leslie. Min¬ 
ing town gal and new 



Denna gan ser det ut till att vi fi,r klara oss utan var utrjusiga LA-DX- 
overskrift (nytt ord?) eftersom jag denna gdng endast har en sida att for- 

foga over. Detta keror i sin tur pa att jag till denna gdng endast har ett 
enda hidrag soni jag inte tror att jag kan fylla ut hela tva sidor med. Det 
har darfor ingenting med att gora med var fortrafflige huvudredaktor ef- 
tersor.1 han into pa nagot satt har begransat antalet sidor utan i stallet 
uppmanat oss (pluralis huiailitatem) att on nbjligt producera tva sidor. 

Efterson undertecknad ar ytterst inaktiv pa LA-DX-banden och faktiskt pa 

DX-banden overhuvudtaget sa ar det av ganska vital betydelse att jag er- 
hdller bidrag till dessa sidor just nu om dessa sidor trots allt skall kan 
na overleva, Jag avvaktar for ogonblicket inkop av en ny DX-mottagare ef¬ 
terson DX-lustan ned den mottagare jag for narvarande innehar tar'^ganska i 
alia fall for det niesta, god tid pa sig for att infinna sig. Anledningen 
ar nanligen den att min nuvarande mottagare presterar en frekvensdrift pa 
ett par kHz i ninuten. Detta gor det oerhort svart att lokalisera vart pa 
de olika banden nan befinner sig. Jag hoppas emellertid att det skall bli 
lite battre mod DX-lusten ocks& nar val detta problem har losts. 

Puerto Oahello, de A'~oBto de 1.975 

P& frekvensen 138O kHz i nellanvagsbandet aterfinner vi den station son vi 
skall ge oss i kast med nu nanligen "Ondas del Mar" Havets RadiovS-gor over 
satt till fri svenska. Stationen ar belagen i Puerto Cabello son kanske i 
DX-arnas oron inte later sarskilt kant och ansenligt. On jag sager att Pu¬ 
erto Cabello ar den andra eller nast viktigasto hamnen i Venezuela sS, la¬ 
ter det hela kanske lite ner overtygande. Staden li^;,gor son nan kan sluta 
sig till av detta resonenang vid kusten narnare bestant 96 kilometer vast 
om La Guafra som ligger inte langt fran huvudstaden Caracas. Puerto Cabel¬ 
lo ar ganska sa val utvecklat vad det galler Industriella forekomster och 
staden forser departementshuvudstaden Valencia med ravaror for dess indu- 
strier, Puerto Cabello ar forutom att den ar forsedd med stort hamninlopp 
utrustad med ett modernt fyrtorn fran vilket nan kan blicka ut over det ka 
ribiska havet, ocksa ett industriellt centrum med tillverkning av tval, ve 
getabiliska oljor, traktor- och biltillverkning samt petrokemisk industriT 
Enda forbindelsen med motorvag ar till Valencia son ligger pa ett avstind 
av 55 km. For att atorga till hamnen som tycks vara stadens stolthet si ar 
denna ocksa utrustat ned ett stort varv ned ogen tcrrdocka. Medeltenperatu 
ren i staden ar 28 C och invanarantalet 7O.OOO. Forutom landsvagsforbind” 
elsen till Valencia finns dot ytterligare ett satt att komma ur staden om 
man mot fornodan inte skullo trivas dar, en jarnvagsforbindelse till Barq- 
uisimeto 175 kin. lang, 

Ondas del Mar vars anropssignal ar YVPC kan val inte sagas tillhora de all_ 
ra vanligaste horighetema i mellanvigsbandet. Dels sa finns det ju en gan 
ska si stark sandare i Argentina pa samna frekvens och dessutom sa kan ju 
forekonnande Europeerna pa de kringliggande frekvenserna bli ganska si be- 
svarande om det vill sig ilia. Dessutom sa har stationen den konstiga lil- 
la egenheten att den inte verkar till att vilja svara pa lyssnarnas rappor 
ter om stationens horbarhet, nagot som inte brukar bli alltfor populart at 
minstone i DX-kretsar. Det kan darfor sagas vara ganska si anmarkningsvart 
att stationen nu ha,r slappt ifran sig ett QSL. Det ar atorigen CES Earl-Er 
ik Stridh i Hoganas son har lyckats "lura" denna station pa ett Q,SL, och 
det ar val bara att hoppas att svarsviljan halier i sig, Glon nu inte bort 
vad jag sade i borjan on bidrag, Hasta Luegoi 73 de RIO 



Val mott till Newscast No 1 1976. Som ni formodligen ser s& ar det ej 

CES spm sitter och knattrar denna ganen utan denna gangen ar det BAH s~ 
om blivit tvungen att hoppa in. Detta beror pa’ att CES skrivmaskin hasjt 

igt insjuknat, och darfor har jag istallet fatt "order” om sitt skriva 
Newscast till ; detta nummert av DXG. tlen nu har det blivit hog tid for 

I’the latest news". Hall till godo: 

ANDORRA: Radio Andorra ar nu ater aktiv p§. 5995 Khz pa KV, fran kl 12 
dagligen, ibland inte fdrran 12.15. /SCDX 

AEOIARSTICA; Den korrekta adressen till Atriarican Eorces'" Antarctic Networ 

k ar : Public Affairs Office, US Naval Support Force, Antarctica, CB. 

nter,. Port Hueneme, Calif, 93043, USA. - / pDts 

BENIN; Dahomey bytte den 30.11 
Stationen heter nu La Voix de 
la Rep. Populaire du Benin. 

namn till "Peoples republic of Benin", 
la Revelotion Populaire och Rdiffusion de 

/sCDX 

BOLIVIA: Radio San Jose, San Jose 
ion pa 5585 Khz. Lyssnarrapporter 
ett uttalande fran stationen. 

Chiquitos., Santa Cruz 
koramer att. beldnas med 

ar en ny Stat¬ 
en viijpel enl. 

/SCDX 

BRAZIL: Radio Rural,. Santarem, anvander en ny testfrekvens.: 47-65 Xhz, 
/ /12 0 m . b . Noterad omkring O3.3O. /FKN 

CANADA; CFOM Quebec City pa 1340 Khz ar said till CBC. CIGO, Box 63? Bo. 
rt Hawkesburg, Nova Scocia ar ny p& 1410 Khz. CKBQ p§. 57 0 Khz och CKWL 
pa 9^0. Khz har bytt fr'ekvenser. /DX-EOKUS 

GREAT BRITAIN: IBA - Pennine Radio i Bradford pa 1277 Khz QSLar nied en 
stencil undertecknad av Chief Engineer John Orson /BAH 

HOLLAND: V.O.Q, Oudeenghweeg 24/26, Hilversum, Holland, har fdljande px 

schema: 
Sondagar O6.OO-O7.OO pft NOS 4 Mandagar 23.00-00.00 -pk NOSl 746 

Eredagar 19.00-20.00 p& NOS 3 674 Khz /dX-EOKUS 

INLAND PIRATES: Radio Molle ar en ny EM pirat i Molle som sander pa 102 

Mhz i EM bandet da och da. /CES 

Ostkustens Radio kommer i vinter d: var kora ut tester pa 60 mb. Pa 4870 
4750, 4685, 4670 Khz. Kl O7..OO, 08.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17-00, 2200 
00.00, 02.00, 06.00. Rappoxter dnskas men inga IRC kravs. Eorsta rappor 

toren far fdrutom QSL aven en kassett eller ett band med jihglar. 
OKR .begar nu endast 2 IRC for forstagangsrapportoren, 1 IRo for andra -- 

gangsrapportdren, darefter fas QSL GRATIS. /OKR 

Piratorganisation.en E.O .RP har nu en ny adress: E O R P, West V/ay 49, i 
Lancing, Sussex, UK. Organisationens tidning Eree Radfo Eocus kan man 
prenumerer^ pk i -1’ ar om man satter in ^ I.30 pa int* postanv till Mark 
Dezzani. . /BAH 

ERL har stickers till salu. 3 st f§.s for 1 IRC. Aven sma posters i svar 
t tryck finns att fa fr§,n ERL. . /PRS 

Radio 88 Posters forestalLande "OP in action" kan erhallas mot 1 IRC/st 
fran POLAR NETWORK, P.R.L. /PRS 



.Radio Spotnick ar en ny tysk landis som horts den is/l p§, 6250 Khz.,.Sta 

tionen .svarar ganska snabbt med det v^lkanda IBA—kortet. . Stationens ■ ut- 
effekt var inte angivet men antenrie-n.\/^dipol/ var angiven att ha den ot- 
roliga langden av-8 METER.' •' /bAH 

Tower Radio lar ha varit igang ater igen,' trots att sth'tionen enl t ex 
CLOG Magazin skulle ha stangt for alltid. Var det mojligen en ny "Tower 
Radio ??? Det hela hande den is/l p4 6260 Khz /pis 

Engelska London Music Radio kan n&s genom foljande adress: L M R, c/o 
Formula Road, Oxford, Middlesex, U.K. /PRS 

Radio Gnome med adressen Box 49, Aberdeen, Scotland har nu eget QSL ko- 
rt. Denna station har nu aven kraftigt hojt effeicten fr4n 500 V/att tilLl 
2000 Watt = 2 KW och blir darmed formodligen/?/ europas? starkaSte pira 
tsandare. ■ /baK 

INTERNATIONAL WATERS; MV Mi Amigo sander nu med 50 KW igen after att ha 
legat & sant med lagre effekt. ^ , /CES 

Radio Mi Amigo har nu borjat att sanda nyheter i sina program. 
Informatie over Vrije Radio har nu formodligen utokat sandningstiden, 
promgrammen bbrjar nu trol redan kl 16.00, varje sondag. /bAH 

Enligt rykten s§. har agaren av RNI blivit tvungen att betala ut 5000 gu 
ilders och MEBO LI m4ste lamna europeiskt vatten inom 3 rainader enligt 
hollandska pressen. Hollandska pressen rapporterar aven att RNIs studio 
formodligen kommer att anvandas av en ny pirat kallad Black ROSE med hu 
vudkvarter i Lichtenstein. Testsandningar kommer att inledas i bbrjan a 
V 1976 fr§,n ett fartyg som kommer att ligga nara Mi Amigo utanfor engel_ 
ska kusten och sandaren kommer att bli s§. stark att den tacker sgs hela 
vast-europa'. Alla dessa rykten var hamtade ur ...... /SCDX 

LIBYA; En ny "superpower-tx" har nu vevats ig&ng i detta land pa MV 827 
Khz, med arabiskmx, ID & test-toner. /sCDX 

SPA IN; La Voz de Madrid driver i omradet 1094-1101 Khz, enligt... /Div 

SURINAM ; Detta land ar sedan den 25 November 75, sjalvstandigt /Dis 

YEMEN ARAB RuBUBLIQ; Radio Saana har nyligen horts p.4 9765 Khz, men 8 D 
ecember 75 andrades denna frekvens till 9780 Khz. Stationen ar^hbrd fr 
14.45 - 23.00 sign off. /sCDX 

Det var allt i nyhetsvag. Har ar nu de kallor & bidragsgivare som vi an 
vant i detta nr av Newscast: 

Dis = Distance, som utgivs av Uraea Kortvagsklubb 

DX P'okus D'X Po'kus’ ar en 'dansk tldning,- som utgivs av Dansk DX- Lytt- 
er Klub i R/dkaersbro i Danmark. • • ... 

FKN = Prekvensnytt, som utgivs av Pinlands Svenska DX-Pdrbund r.f. 

PRS 

SCDX 

OKR 
CES 
BAH 

Free Radio Supporter och som ar en Free Radio Blaska som produ- 

ceras av bkanda Free Radio League■i Surnadal, Norge. 

Sweden Calling Dx-ers som ar ett "bulletin"-papper utgivet av 
Sveriges Moiiopolr8,dio . 
Ostkustens Radio - "stationen med den nya tonen" 
Karl Erik Strfdh i Hoganas som ar Newscasters ordinarie red. 
Bengt Ahlqvist, som ar detta nrs "stand in". 

Darmed var Newscast slut for denna gangen. Ti' 
t om ni har ngt for denna spalt: Skicka in det. 

hasta nr, kora ihag at 

73 & Super DX de BAH 
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—Jasai De inbillar sig vara dukiilga pa DX-Gxiistan a'bt de ostraffat tror sig 
kunna upptrada som legitimerade tidningsrecensenter. Da p&tager de ral sig rol¬ 
ler! som den gamle erfarne "fabror Besserwisser", som formanar och pekar.pli de 

•andra dx-arnas valhanta forsok att skriva ett par sidor med den bverdrivna benam 

ningen "tldning” ellnr ’’bulletin". Och i s& fall . 

Ja, fortsattningen p& ovanst&ende resonemang kan nog en hel del fylla i. Och jag 

tror att sarskilt redaktorer i andra dx-tidningar har mycket att saga om en s&- 
dan har spalt. Uttryck,soiii "sopa forst rent framfor egen dorr", "^‘^an vet val 
inte battre, stackaren" eller "ar ni sa fbrbannat d-uktiga, gor det battre sjalv 

da" blir val i sa fall oundvikliga. 

Man a.r genast inne pa farlig mark,nar man som redaktbr i en simpel klubbtidning 
skall recensera andra klubborgam. Ar man "auktoriserad" recensenf i Stredak g&r 
'det, val for sig, men annars AJABAJAJ 

•Jag har sjalv markt en markant s k hyperkanslighet hos redaktorer for kritik och 
dS. sjalvklart negativ s&dan, 'Varst ar det om kritiken kommer fran en redaktbr i 
en annan tidning. Bor ett par 3~4 ar sedan rakade jag skriva om en dx-tidning i 
DXG. Jag anmarkte pa att framsidan var i suddigaste laget. Ja, jag hade frackhe- 
ten att jamfbra den med ett motiv som avbildats i stark dimma, Reaktionen lat in 
te vanta pa sig. Vi fick tva arga insandare fr&n en redaktbr pa den berarda tid- 
ningen. Denne man passade pa att i dem jamfbra dXG med de sidor som de sjalva k^ 
serade (det var manga pronomen,defc). Han passade dock p& att namna att han trots 
allt inte tog det sa allvarligt, med. undertonen "du vet val inte battre, som ar 
si. ofbrmbgen att se sklllnad mcllan smbrja och kvalit4". . : 

■'Ar vi dx-redaktbrer ofbrrabgna att allvarligt kunna ge och ta kritik? Tar det 
' hart pi. vai* uppbli.sta stolthet att behbva medge att nagon 
annan tidning ar bra eller battre (hu), si. vi hellre han- 

'ger OSS till att sprida en mangd ironiska uttalanden om 
det som ar mindra bra, Och varfbr blir vi si. arga att vi 
.gnaser av*negativ kritik med fbrorattad uppsyn och gifti- 
ga repliker, Man kan ju ocksi.- tiga ihjal kritik, - Nej 
hoppsanl nu kom'jag in pi. ett stickspi.r,som kan bli hur 

"langt som heist. 

Jag anser att det finns ett stort behov fbr en sidan har 
..spalt. Mar Stredak hade recensionar si. var det dem man a^ 
ra forst laste. Mu har dessa recensioner upphbrt, och in^ 
te fir man den minsta lilla reaktion fran andra klubbar 
hur de uppfattar ens tidning. Det bbr fbras en dabatt mej^ 
Ian klubbarna och tidningarna. Det ar bide nyttigt och 
gtimulerande. BoThoppningsvis kommer man att fi sina vyer 
vidgade genom att ens' skriverier bedbmds frin ett annat hill. 

si 

— Undrar on bkkansiktet ar klar 
owr vad han ^*ar runt och skriver? 

Mu har jag inte tankt ta Stredaks satt-att recensera pi som fbrebild, Jag tanker 
.-inte ga igenom nummer fbr nymmer av tidningarna i denna spalt, Nej, jag skall ta 

upp olika amnen,i tidningarna, som kan vara av intresse och komma med mina hbgst 
privata kommentarer. Ibland kanske jag koncentrerar mig pi en sarskild tidning, 

.och nagon annan gang pa en friga som dyker upp i flera organ# Denha spalt skall 
, inte uppfattas som hela redaktionens kollektiva isikter. Det ar mina egna person 
liga, och jag kommer inte att strava efter en "objektiv milimeterrattvisa" nar 

jag valjer stoff till spalten, 

^Det blev ju en ling och pratig inledning. Men, som ni sakert vet, ar det lattare 
att framfbra ett budskap med minga ord an med bara ett p0.r fa informativa, ■. 

De tidningar jag kommer att ta upp ar i fbrsta-hand • Vira utbyteskolleger, somr 
jag nu kort skall presentera; • ... • 

DX-RADIO ar organ fbr Sveriges Radioklubb (A5-format, offsettryck, 10ggr/ir, ca 

16.-20 sid/nr. Jag hoppas ni inte tror jag syftar pi klubben, att den skulie va¬ 
ra'i A5-format osv). DX-Radio ar den i sarklass mest spridda klubbtidnihgen, och 
den har aven en stor stam av utlandska prenumeranter, Innehillet bestir av 
mangd stiende spalter, uppblandande med en och annan artikel, DX-Radio ger ett 
ganska stelt och trakigt intryck. Smi guldkorn kan man finna i Kaj Barssons ■ QS! 
Revy och de sporadiska artiklarna av Olle Aim eller av utlandska medlemmar# Den 
roligaste spalten ar "Kontakten" dar lasarna kommer med frigor och kommentarer. 



NUMMER I5 ARGANG 2. VALKOMM , c , • ; 

Med det har numret a«- DXG ar KRIS I ETERN uppe i cin 

sjatte utgava. Liksom- da vi startade for ar sedaa 
ar vi nu lika dvert^gsyie om nddvandighd'tett ' av'- ss-.iitt se 
dx'hobbyn i ett storre-per^pektiv. Vi l/’et "at.t vi inte 

star ensamna, DX'ing aren rolig hobby, men med en o- 
kad fbrstaelse for Radions roll*, i samhallet, sprang e r 

vi de kedjor som tidigare holl oss kvar i en skenbil d 
av dxhobbyns mbjligheter, Lai; oss i stallet berika den 

LAT TUSEN VINKLINGAR VINKLA DX'HOBBYN 

Du som prenuderar pa DXG for att fa lasa om DX'ing •" 
las KRIS I ETERN, Har skall vi tillsammans forma dx' ^ 
hobbyn till verklig dx'ingj > 

KRIS I ETERN ar en spalt man kan bidraga till. Bidrag I 

radio.sqh BPiomm 
Granserna for var hobby, dx'ingiar in^e fast utsatta , 
Det beror pa oss vad vi yill gora-med de oanade mbj ~ 
ligheter den kan ge oss, Radion ar ju ocksa :,„ett med5a 
med stora mbjligheter, bade officiella oc.iii-.b‘officiella 
bade lagliga och olagliga. Till de mest kanda verksam-- 
hetsomradena hbr programverksamhet som Sveriges Radios 
Radion som tva-vags kommunikationsmedel har naturligt- 
vis en oerhbrd betydelse. Under 1900-talet har Radio n 
genomgatt en explosionsartad utveckling, freih Marconis 
morse signaler till den noderna astronomiens radiospa.n- 
ingar, Radion anvands inom manga omraden,te.x spionaget 

I DN den 30 januari star det att lasa om 
en docent Stig Ekman, som har gjort en 
hemlig undersbkning om den roll som und~ 
errattelseverksamheten spelat i interna- 
tionella krislagen, Han har undersbkt F~ 
brsvarets Radioanstalt, FRA's roll, FRA 

ha.de en avgbrande betydelse for underra- 
ttelseverksamheten t ex vid Tjeckoslovak 
ienkrisen I968, Genom signalspaning kan 
verksamheten utomlands fbljas utan den 
tidsfbrlust som andra former for inhanit- 
ning av upplysningar medfbr, Genom data- 
tekniken har det blivit svarare att till 
godogbra sig innehallet i radiomeddelan- 
den, Av kostnadsskal gar det inte att b- 
verga till ett datoriserat kryptosystem, 
Genoiii pejling ar det vidare mbjligt att 
bestamma en radiosandares positibn och 

darmed ocksa faststalla var niilitara fbr 
band ar fbrlagda, hur de fbrflyttas etc, 
Signalspaning kan bedrivas aven utan att 
andra landers territorium behbver utny.tt 
jas, Riskerna att spaning • .nskall leda 
till utrikespolitiska fbrvecklingar oi¬ 
ler medfbra risker fbr enskilda. raannisk- 
or ar sma. FR/'i har eraellertid inte all - 
tid gjort det sa enkelt fbr sig, 1970 d- 
eltog anstalten i radiospaningar mot en 
sovjetisk brlogsmanbver, Denna sk Opera¬ 
tion 29 agde rum inne pa finlandskt ter¬ 
ritorium, ovh man brbt darmed mot fins k 

lag. Denna olovliga underrattelseverlt 
samhet och liknande fall avslbjades , 
under IB-affaren 1973. Bl.a. Operatic 
n 27 da besattningen pa den bat som 
anvandes inne pa finlandsk blev tv\ing 
en att sanka sin radioutrustning da 

baten gick pa grund, I norra Finlan d 
i Salla-omradet har IB gravt ner s k 
snabbsandare som skall anvandas av f- 
inska agenter vid ett ev krigsfall, F 
RA har vidare avlyssnat gill diplomat- 
isk radio- o telextrafik.'i Sverige.H- 

emlig diploma.tisk information sandspa 

chiffer, FRA:s kryptotekniker hhr kun 
nat knacka de kodsystem som anvandsav 
Japan, TJeckoslovakien, Kina, Iran , 
Turkiet, Zaire och Brasilien. For des 
sa. landers diplomattrafik lamnade FRA 
regelbundna rapporter till UD och.Fbr 
svarsstabens underrattelseavdelning , 
Fran bvriga lander kon sporadiska och 
ofullstandiga rapporter., De uppgifter 

;.sora FRA fick frara ur diplomattrafiken 
vidarebefodradestill NATO, dariblan d 
USA, Detta strider mot svensk neutra- 
litet, 
Detta ar nagra exsmpel pa hUr radio n 
kan anvundas inoni olovlig underrattel 
severksamhet, Hur det gick for de som 
avslbjade dessa brott ar redan val be 
kant, /Ake„ 



DISTAITCE R (a5-format, offset, ca 20sid/nr, konmer var 14:e dag) ar en tipsbul 
letin, som ges ut ay Umea Kortvagsklubb. Distance ar mellanv&gs-dx-arnas husor- 
gan, Se;.sprangfyllda tipsspalterna ar en ffojd for ogat, En bidragande orsak-en 
helt avgorande sadan - till detta ar att de har generost tilltagna kommentareri 

till praktiskt taget yarenda tips, Sidorna ar ocksa rikt illustrerade med bid¬ 
der. Porutom de ocifattande -mellanv&gstipsen finns ' spalterna Post-Vark (QSL- 
spalt), InformationsByrdn (nytt om stationer) och Jonssons Kortvag, Jonsson el¬ 
der bans broder brijJcar inleda sin spalt med verkligt spirituella skriverier -pit 
ibland minst en sida - om livet i Savaf by. Distance har ocksa ett rikligt ut- 
hud av urklipp fran in- och uthemska (?) tidningar. Allt detta gor Dis¬ 
tance till en mycket lasyard bulletin till skillnad fran do minga dylika snus- 
torra bulletiner, som har funnits och fortfarande finns, 

QRG-BULLETIEEN (A4-format, stencil, ca 6—8 sid/nr, 20 ggr/ar) ar ocks& en tips— 
bulletin och publiceras av Itfalardalens Radiosallskap. Bulletinen best&r till sjfc 
orsta delan av tips (utan kommentarer) och en QSL-Cup, Ibland har de press-rea- 
leses fr&n IBA elder en och annan artikel. QRG-Bulletinen skiftar redaktdrer t^ 
11 varje nummer, vilket ju avlastar arbetsbordan, I n-ummer 265 (1 76) kan man 
lasa fbljande-voider rubriken Record G-uide:"... klart ar det att det behovs na- 
got nytt innan annai'S var sa arevbrdiga publikation'S jalvddr. Det verkar som den 
pa n&got satt traskat in i en grand som inte later den komma ut i ljuset igen,*' 
Ja, nog ger QRG-Bulletinen, som bulletiner ofta ger, ett ganska andefattigt in- 
tryck. Det ar latt att falla in i en sjalvdestruktiv rutin och svart att fbrnya 
sig. Detta galler ju ocksS, var egen tidning. 

DX-SPEGEIiR (44-format, stencil, ca 24sid/nr, 8 ggr/ar) stAr v&r klubbgranne i 
Astorp, DX-Klubben OIB, for. Den paminner i fprm var egen tidning., med artiklar 
tips, QSl-spalter etc. Deras tipsspalt be^od av hela 9 sidor i nr 1 76, ledak- 
toren, Sven Ohlsson, skriver manga personliga kommentarer i spalten, t ex att 
han spelar en skiva med Chubby Checker. Han drar sig inte heller for s k politi_s 
ka (detta i dx-kretsar sa forhatliga ord) uttalanden, som t ex pa ett RNE-tips: 
"targas och batonger mot strejkande arbetare, ar- det vad som kallas demokratisk 
utvecklin?". Hans kommegtarer har resulterat i en rad arga insandare, Sven Ohl_s 
son ar forresten aven raktor for insandarspalten, med budskapet "blanda inte i- 
hop dx-ing och politik". Men indet senaste numret star det faktiskt en insanda- 
re som forsvarar SO:s kommentarer: "Eortsatt med dina kommentarer, Sven. De bi- 
drager en del till att gdra tipsspalten till en av Sveriges basta". Jag instam¬ 
mer i att personliga kommentarer gor tidningarna. mangdubbelt mer intressanta,^ 
DX—Spegelns framsidor ar tidnin^s stira "sorgebarn”. De bestar ofta av ett tra— 
kigt QSL med enbart text pa. Vidare brukar jag fdrfara mig, somredaktor i den 
tatt skrivna DXG, over de onodigt stora radavst^nden pa en del sidor, 

DX-EOKUS (A4-format, offset, ca 20-25sid/nr, var 14;e dag) ar organ for Dansk 
DX Lytter Klub, Denna tidning paminner ocks& i form om var DX^Gnista, alltsa en 
blandning av artiklar och tips. I vartannat nummer finns on sida med uppgifter 
(adress, V/att, Erekvens, sandningstid) om piratstationer. De har ocks& haft ett 
par artiklar 6m pirat-stationer. En Utility spalt forsoker Stig Hartvig Nielsen 
starta, men han har inte annu f&tt nagra bidrag, En intensiv debatt fordes for- 
ra aret om hur ofta tidningen borde komma ut och om de kunde fortsatta trycka i 
offset. Vidare har man tagit upp fr&gan om radiolyssnare och dx-are (=QSI-jaga- 
re) ar tva fbrenliga begrepp, Jag tycker DX-Eokus ar mycket trevlig att lasa . 
Detta berOr mycket pa att de annu inte fastnat i nagon fbrlamade uppspaltning , 

utan tidningens utseende skiftar fr&n nummer till nummer. 

EREKVENSNYTT ( EA-format, offset, ca 30 sid/nr, 10 ggr/ar) ges ut av Einlands 
Svenska DXi-Ebrbund, Denna tidning har daremot fastnat i en strikt uppspaltning, 
vilket gbt'.att varje nytt nummer liknar det fbregSxi.de, Det rika bildmaterialet 
lattar dock upp det hela en del. StS,ende spalter; Klubbnytt, KV-tips, DX-nytt , 
MV-Loggen (tips) och IvIV-Revyn (QSL). Ibland fbrekommer ocksa LA-DX och nS.gra 
sporadiska artiklar. I nummer 10 75 presenterades t ex nagra religiosa statio¬ 
ner. I tidningen har fr&gan varit uppe huruvida ■mer an- halften av dem so® 
QSI (och anmaler dcm till I€V-revyn) aldrig kommer med n&gra M-txps till MV-log 
gen, Vidare har man diskuterat om medlemmarna bara slculle tipsa stationer av 1^ 
tresse (alltsa de som ar mindre vanliga). Man kom fram till att aven lattare s_ 
(ja, dessa hotribla avstavningar retar mig sjalv ocksa) ationer skulle tipsas, 

bl. a fbr att uppmuntra nybbrjare. 

■ Kommentarer fran medlemmar och redaktbrer frSn andra tidningar mottages tack- 
samt. /JaM 



Radiostationen "Centreville" digger mitt i Montreals slumorade, Gentreville (d^ 
av stationens nanin), som har 250.000 ihvdnare, De fiesta av dessa ar invandrare 
ell^r barn i andra oiler tredje led till invandrare. 32 sprak talas i derma nd 
sliljna stadsdel, pch invanarna har 'inget annat gemensamt an sini fattigdom. 

Radio Centreville starta-des for ett .par ^ 

sedan av amatdrjournalister, socialarbeta 
re och n&gra politiska grupper. Dessa vil_ 
le gora stationen till en kommimikations- 
lank median stadsdelens invanare. Den 
skulle informera om olika arrangemang och 

aktualiteter i "kvarterei”, vad olika medborgargrup^ 
per gor, samt nar och- var de har moten. Stationen 
tar de "ekonomislt och politiskt fattiga" gruppernas 
parti mot storfinans och politiker. 

Radionstrationens politiska linje var inte nagot pro_ 
blem nar man ansokte om tillstandjfdr att bdrja san 
da, hos de federala myndigheterna. De var framst tv 
eksamma huruvida stationen ekonomiskt skulle kimna 
drivas. R Centreville har namligen ytterst lite rek 
lam. 

De federala myndigheterna utsattes dock for p&tryck 
ningar att inte bevilja R Centrevilles ansdkan. De 
kom fr&n konservativa invandrargrupper, som affars- 
och fdretagsledafe, samt framfdr allt fr&n radioste 
tioner (kommersiella s&dana) som redan sande tillm 

vandrarna. Stationerna^;^efarade att deras lyssnariinderlag skulle minska, och 
som an fdljd av detta‘'aven reklamintakterna blev mindre. Dessuton ar det ju al_l 
tid obekvamt f.dr do dvre saichallsskikten nar de iaindre bemedlade grupperna far 
dkad insikt i h\ir samhallet verkligen fungerar. 

Radio Centreville fick alltsa sitt sandartillstand, Stationen ligger pa sjunde 
v&ningen i ett nedslitet, hus. Studiorna ar undermaliga och inspelnings- och san 
darapparaterna ar val begagnade - en del har varit med om II:a Varldskriget. En 
sandare hade visst innah anvants till d%liga radiogudstjanster under ett tiotal 
dr, ?&■stationen arbetar 8 hdltidsanstallda (3 fransman, 2 engelsktalande, 1 
grek, 1 portugis och en spanjor), Ett antal frivilliga hjalper ocksa till, 

Hur finansieras da sandningarna? Ja, stationen brottas.med standiga ekqnomiska 
problem, De har dock reklam, men ar mycket restriktiv mot sddan,; 
fdr bara namna sitt namn, och inte hur fantastiskt bra en vara ar-eller hur d- 
vernaturligt vacker eller klok man blir av en viss produkt. Vidaie ar endast en 
minut i timmen upplaten for reklaE^ (pa de kommersiella stationerna har man 15 
min reklam/timme), Utan bidrag fm institutioner och privata donatorer hade in 

te R Centreville dverlevt, 

Programmen besta© fdrutom."kvartersinfdrmation"j av nyheterj kommentarer och 
musik. Stationen har inte n&goh telex och ar darmed avstangd fran alia nyhetsb^r 
raer. Sina nyheter hamtar de ur.dagspressen, som de mycket kritiskt granskar . 
De ar sarskilt misstanksamma mot'borgare och regeringen. Ryheterna blir mer kom 
menterande an: bara faktaupplysning, (.’=tidningafnas framlagda fakta), 

I sina program har^specialiserat. sig pa’'4 omrdden; bostadsfragor, miljdfrdgor , 
arbetslagstiftning och halsovardsfrdgor.l Stationen sattor in fragor fran dessa 
omrdden i ett social.t och samhalleligt sammanhang, t cx vai-fdr firmer ar rests 
rektiva-mot Idnedlmingar, varfdr det sker prisdkningar o dyl. De bemddar sig 
hela tiden for att fdrklara de bakomliggande intressena och orsakerna till be- 
slut och atgarder, som fattas/gcnomfdres av haringsliv a politiker, 

kan detta vara ett alternativ for Sverige? Med partiska stationer, som motvikfc 

iill Svefiges Radios ”objektivitet"? , /JaM , , 

Kalla; Radioprogrammet , OBS-Kulturkvarten, fri,n den 2 f ebruari; tsys.. 

PS. Lyssna aven garha till "Var grxmdade mening" - ett program om massmedia som 

sandes varje onsdag kl 1900 i P 11 



TIPS 
k^GNISTANTk 

Darraed har annu ett S.r inom DXG 
& Svalans DX-Club och vi borjar 

nu pa "ny kula". 
For min iel som red for Tipssp- 
alten tycks (fet inte borjar med 

topp precis. Nar detta skrives 
har jag endast fatt tips fr&n 2 
person. Vem dessa ar kan ni.nog 

gissa er till, men var blir ni 
andra av? Det ar ju ni som skal. 
1 skapa tidningen. Nu har ni ju 
haft lovet p§. er att DXa sS, jag 
tycker att dar skulle ha blivii 
ett par tips, atmins tone. 

Du som bidrog skall ialla fall ha ett stort tack och ni andra hoppas ja 
g pi, till nasta nuraraer. Under mitt jul & Nyirslov har jag huvudsakligen 
tillbringat pa 48 mb & 227 mb /vid helgdagarna dvs/. 48 raetersbandet V- 
ar "ganska" aktivit under Julen, speciellt pi Juldagen men aven pi Ann- 
annandagen kunde ett par landisar avnjutas, vilka som hordes finns at't 
beskid under 48 rab-tipseh. 227 m pi MV var dock ganska dbtt till skill- 
nad ifran Julen 74 di ett flertal engelska pirater kunde hbras. 
Men nu ar det nog hog tid for irets fbrsta DX-tips i Tips-Gnistan: 

MELLANVAGSBANDET 

00.30 710 
02.10 725 
01.10 728 
01.20 750 
00.18 773 
00. 20 827 
02.30 85 0 
02.30 850 

00.55 860 
22.00 9 08 

00.10 930 
02.31 940 

02.35 950 
00.30 953 

00.35 960 
01.00 96 0 

00.35 962 
02.30 1000 
02.00 1005 
02.30 1005 

02.35 1010 

00.25 1025 
02.22 105.0 
02.25 1060 

03.10 107 0 
02.00 1100 

00.28 1151 
00.35 1151 

KANADA CKVO hors ganska ofta anser .. CES 2.-3 
SURINAM S R S hors ofta he la natten anser CES 4/4 
SPANIEN RNE/Oviedo /trokigen/ mummlade under SDDDR BA 3/3 
VENEZUELA YVKS Radio Caracas med ett paket rekl. CES 3-4 
SPANIEN RNB-Radio San Sebastian pladdrade pi.. BAH 4/4 
MARCCKO RTVM malde lite i aggroran pa denna frekv BAH 2-3 
USA WDHA ar en boston-gurka CES 3-4 
COLOMBIA HJKC Emisora Nuevo Mundo storde // 4755 CES 1-3 
KANADA CBH rabblade nyheter frin CBC-natet CES 2-4 
OSTTYSKLAND Turkiye Koraiinist Partitisue Sesi som sander 

har, stangde med Internationalen BAH 3.-4 
KAWSDA CJON hors s g s varje natt hos CES 3.-4 
VENEZUELA YVNN - Radio Punto Fijo snackade for CES. 3/3 
KANADA CHER-ful CHER Radio hors i bland CES 2-3 
SPANIEN Radio Intercontinental ar en standardhorhet som. 

Sander utifrin Madrid BAH 3,-4 
KANADA CHNS spelade Archies "Suger, Suger" for CES 4/4 
COLOMBIA Radio Sutatenza gar har nar det inte ar NA-kon.d- 

itioner anser.  CES 3-4 
TUNISIEN Rdf Tunisienne med gnoLmusik BAH CES 4/4 
VENEZUELA YVNM - Radio Mil krbp in' med EKO CES 1-3 
KANADA CKBW intervjua.de ett antal politiker CES 3.-4 
COLOMBIA Radio Colosal gar ibland med "kolosal" styrka ., 

denna stn hors dock battre pi 4945/ibl/ CES 3.-4 
USA WINS ar en nyhetsstation som hors ofta tycker CES 3.-4 
SPANIEN Radio San Sebastian babblade pa som vanl BAH 4-5 
USA WHN med c/w musik med enorma styrkor hos CES 4/4 
KANADA CJRP ar en fransktalsnde NA som hade non mxCES 3/3 
KANADA CBA vrilade in med CBS-news for CES 4/4 
ANTIGUA ZDK vars tx tycks vara installd for QSA .2 CES 2/2 

jTORBRITANNIEN Metro Radio med 3-viiga px BAH 4y^4 
STORBRITANNIEN LBC mummlade i bakgrunden BAH 2-3 



01.40 1165 

03.16 1169 
03.58 1169 
04.47 1180 

17.57 1187 

00. 00 1187 

02.40 1190 
03.03 1260 
01.40 1277 

02.15 1286 

03.20 1290 
03.36 1300 
00.3 0 1320 

00.15 1322 
01.2 0 1430 

03.13 1430 
04.12 1440 
02.10 1450 
01.55 1460 
01.12 1510 
01.12 1510 
22.25 1540 

01.20 1562 

03.30 1570 
20.20 1615 
22.50 1650 

Det var mella: 
pa skalan och 

sedvanliga ti; 

02.15 47 5 5 
19.00 4767 

07.45 4770 
15.55 4775 
16.15 4800 
22.00 4310 
20. 00 483 0 

07.35 4832 
22.00 4850 
22.00 4854 
2 2.00 4865 
22.00 487 0 
22.05 4875 
22.54 49 04-1- 
00.38 4910a- 

22.00 4910 
22.00 4915 
02.2 0 4945 
23.15 4980 
02.30 4985 

ANTIGUA Carabian Radio Lighthouse med ngt sa ovanligt som 
ett px med religos onskerausik for CES 3~4 

STQRBRITANNIEN IBA-*Radio Orwell med voice mirror CES 2/2 
STORBRITANNIEN IBA-Radio Victory aven den med v/m CES 3/3 
USA WHAM snackade, snackade och ater snackade CES 1-3 

Amigo med nyheter bl a vid denna tid-pun- 

BAH 4-5 
hade en kvinnlig DJ vid namn Sa 
/ej saker pa stavn/ denne kvin- 
vara forsvunnen nu BAH CES 4-5 
med pladler for CES 4/4 

styrka hos CES 2-3 
e n d a k v 

3/3 

INT > Vatten R Mi 

kt, 
INT VATTEN Radio Caroline 

mantha de Bois 
na verkar dock 

PORTUGAL Emisora Nacional 

USA WEZE gick med dassig 
STORBRITANNIEN IBA ~ Pennine Radio med stafionens 

innliga DJ: Liz Allen vid mik BAH CES 
ISRAEL Galei Tsahal har gatt ofta den senaste tiden med 

lattrepad pop-mx, svarar ■ snabbt med kort 

KANADA CHRM kor iranska, dock ej langfranska, 
USA WERE med hetor-dyn fran 1304 
KANADA CKiijC ligger pa en fri frekvens/raed undan' 

hollandska vals-stationerna/ BAH 
CYPERN BBC World Service stanger har vid denna 
SPANIEN R Popular de 
KANADA CKPH knallade 
KANDIA CEGO poppade pa efter R Lux c/d 
BRASILIEN PRC-5- Radio Clube de Para med 
USA WOKO gick in skapligt hos . 
KANADA CJRS slogs med WMEX 
USA WMEX spelade ’’Snoopys X-mas" for 

INT VATTEN Voice of Peace spelade Frankie W- under DLF - 
dyngan, forsvann emellanat BAH 2-3 

HOLLAND OID hollandsk ’’amator-pirat ” spelade The Harry L- 
Teame 8c c/d, dessa ”stn” finns aven h.BAH 3-4 

KANADA CKLM med sportkommentarer franska CES 3-4 
International med Vader Abrahm BAH 3-4 
Radio med pop & vals-mx nonstop BAH 3/3 

Valencia med flamenco-musik 
pa i ensamt majestaf for 

f0 tbo11 

BAH 3-4 
CES 3/3 
CES 2-3 

g av de 
CES 3-4 

dBAH 4/4 
BAH 4/4 
CES 3-4 
CES 2/2 

CES 3-4 
CES 3-4 
CES 2-4 
CES 2-4 

ime 
_CKLM 
HOLLAND Radio RIO 

Blue Bird HOLLAND 

Som brukligt fortsatter vi att vandra uppat 
de 

som vi nu skall mala om i kvarnen annu en gang. 

0 I 

60 METERSBANDET 

COLOMBIA Emisora Nuevo Mundo var ietta troligen BAH 3/3 
KONGO Rdf Tv Congolaise gar varje kvall BAH BG 3-4 
LIBERIA ELWA gar fint varje morgon /sgs/ nu BAH BG 4/4 
AFGHANISTAN Radio Afghanistan raed tarraar BAH 3/3 
KINA Radio Peking vrakte ur sig har BAH 3-4 
SYDAFRIKA SABC gick n§,gorlunda for BG 3/3 
GABON RTV Gabonaise med afro-musik kvallen lang BAH 3-4 
COSTA RICA Radio Capital gar ibland annusenare BAH 3/3 
MAURE’N-TANIEN RNM- Lg-dd pa tarmoperationer BAH BG 3/3 

_D ROM?? hordes i alia fall den 20/l2 BG 2/2 
_D Emisora Nacional/A9ores ??? datum 2n/l2 BG 2/2 
DAHOMEY La voix de revelution var detta formed. BG 2/2 
SYDAFRIKA SABC p§, det afrikanska spraket BAH BG 3-4 
TCHAD Ndjamana gar fint aret runt BAH BG 4/4 
ASIEN TOID med en snacketolva p& nagot "Viatnames-liknan- 

de" sprak, Phnom-Penh??? BAH 2.-3 
GUINEA? OID fransktalande station hordes har av BG 2/2 
GHANA Radio Ghana gar finfint har som vanligt BAH BG 4/4 
COLOMBIA Radio Colosal gick kolosalt bra en natt BAH 4-5 

GHANA Radio ghana med "godnattmusik" BAH 3-4 
BRASILIEN Radio Brasil Central gick med atom-QSA BAH '4-5 

vgv 

0 I 



22. .15 5010 
C2. .35 5030 
22. .15 503.8 
22. .30 5047 
02. .45 5095 

CAMERUN Radio Garoua gick skapligt uti Bjuv 

JjjiZJiiiLA .vadio Contiriente gick samre an vanli 
Ci::;NTRalaPRIivA jJoiCh U LI kli.RwC gick u med 

TOGrO RTVT uti Lome gick bra som vanligt 

COLOMElA Radio Sutatenza med Lokalraottagning 

EO Vj 
,>t BaH js/5 

BG 3/5 

BAH BG 4/4 
BAH 4/4 

Barmed var Tropikbandet slut for den bar gangen. Bet blev inte sS. rayck- 
et den har gangen heller men vi gar ju mot ljusare tider snart. 
Nu ar det emellertid dax att redovisa vad som horts pa mitt for nSrvar- 
ande "favoritband" namligen Piratbandet: 

48 MKTBHSBANDET . . 

10. 20 6205 

10.55 6205 

11.08 6210 

13.12 6210 
10. 00 6205a 
13.00 6215 

11.25 6220 
10. 20 6220 

11.47 6220a 

11.00 6225 
10. 20 6225 

10.23 6225 
09.08 6230 
11.05 6230 
11.53 6230 

14.20 6232 

11.3 0 6235 

12.40 6 235 
10.35 6235 

10.47 6238a 
10.30 6235 

11.05 6240 

11.25 6243 
11.37 6250 

12.30 6 27 0a 

STORBRITANKIBN B.B.M.S var det troligen som har kunde h£ 

ras pa Juldagen, QRM fr barv'’.g BAH 2-4 
3Vii.RIGE dstkustens Radio kunde har avnjutas med 1975s s_i 

sta sandning den 2l/l2-75 CBS BAH 2-4 
VASTTYSKLAND R adio Valentine flyttade hit efter att ha 

sant pi, 6225 ett par min- 4/1 BAH C jS 4/4 
IRLANB Westside Radio bppnade med kanonsignal BAH 4-5 
VAS'fTYSKLAMD OID IBA-stn hordes har ll/l BAH 3/3 
VASTTYSKLAND? OID formed, tysk spelade pop non stop den 

26l''12, c/d mitt i "Island Girl" med Elton 

John kl 13.36 c;a . BAH 4/4 
VASTTYSKLAHD Radio Skyline hittades bland bruset CES 2-3 
VAS TTYSKLAND Worthsea Sound med Kiel-adress BAH CES 3/3 
EUROPA OID landis bppnade med en trumpet-liknande ID- 

signal & sa att px skulle bbrja 1200 ll/l BAH 2-3 
VASTTYSKLAHD Radio Valentine bppnade har 4/1 BAH CES 4/4 
H^gE^ND Time Tadio International testade har pi Juldagen 

denna stn har nu ett nytt QSL fbrestallande stns 
proffsiga studio. BAH 3~5 

VASTtf^KLAND Radio Black Peter gick daligt 4/1 BAH 3/3 
H0I>&AND Time Radio med tyska den 25/1 BAH CES 2-3 

3T0RBRITAHNIEN Radio Gemini med "Christmas Party BAH 2-4 
EUROPA OID landis faidade in -en kort min: Rolling Stones 

spelades vid denna stund I8/1 BAH 2-3 
VASTTYSKLAHD. K.I.H.G Radio testade denna frekvensen deii 

13/12 & 14/12 BAH CES 4/4 
VASTTYSKLAHD C.C.R, vad det nu rainne betyder, kunde har 

hbras den 2l/l2 IBA-adr BAH CES 3-4 
EUROPA OID faidade in & bad om 3 IRC fbr QSL BAH 2-3 
HOLJfArlfD Time Radio International lig har den 2^/l2 & den 

28/12 /tror jag/ BAH 4/4 
VASTjfe¥#KLAHD Radio Atlantis lig har pi juldagen BAH 3/3 
VASTfrYSlCLAHD Radio Atlantis ligger annars har, tex 14/12 

/kom tyvarr lite fbrsent/ BAH CES 3-4 
STORBRITANHIEH Radio Gemini kunde aven hbras parannanda- 

gen, men di hordes den har BAH 3-4 
HOLLAHD Radio Albatross med Vader Abrahm 14/l2 CBS 2-3 
VASTTYSKLAHD Radio Sputnic /eller mbjl R Sassnitz/ med 

ett svirtytt ID, sande den is/l och hade bl 
ABBA, Carpenters pa pxt IBA BAH CES 3-4 

STORBRITAHHIEH ABC England rekade Off-shore Radio boken, 
ko::imer/har bbrjat, att sanda med hela 800 
Watt, allt enligt FRL is/l BAH 3/3 

Detta var allt frin "Piratbandet" fbr den har gingen. Jag hoppas att ni 
fir nigon nytta av dem. Det var tyvarr inte si manga pirattips for 4-8 ra 
denna gingen so.m fbrra gingen men det kanske beror pi att mellanruinmet 
me.llan utgivardagen och stoppdatum var langre fbrra gingen. Jag hoppas 
i varje fall att 48 m spalten skall bli annu langre i nasta nr av DXG. 
Om ni, v.an.d.e.r blicken till nasta s.ida si kommer tipsen frin bvriga bind! 



23.38 9525 
22.40 9 57 Oa 

15.00 9600 

15.00 9600 
01.10 9635 

.21.30 9730 

Tyvarr glomde 
ni inte redan 
Vi fotsatter i 

23.20 II8O5 

2.3.15 11825 
22.10 11865 

18.00 11875 

15.17 11890 

18.30 11920 

23.10 11925 
11.30 11930 

JAFAN R-4dio Japan faidade in svagt under R3A BAH -2/2 
APRIKA OID. afrikan raed engelska till 22.30 darefter fol- 

jde ett px, pa nS,got affe-sprak BAH 3-4 
SOVJBTUNIONEN Radio Tashkent storde nedanst^ende BAH 3-4 

AUSTRALIEM Radio Australia .p& thailandska /?/ BAH 3/3 

BRASILIEN Radio Aparecida gar allt som oftast med bS,de 
brasse-rax & pop natten lang BAH 4/4 

UGANDA Uganda Be Corporation med eng till N Afr. BAH 3-4 

25 METERSBANDET 

ERAS I LIEN Radio Globo gar aven pS, KV, med massor av re- 

klam & brasse-rausik BAH BG CES 4/4 
BRASILIEN Radio Journal de Comercio hordes av BG 3/3 
BRASILIEN Radio'Club de Pernambuco gar inte sa bra , nu 

som i hbstas & tidigare 1 vinter BG 3/3 
PORTUGAL Radio Portugal med ett programm pa engelska f- 

br lyssnare i vastra afrika BAH 3-4 
ASIEN?? OID spelade pop till 15*30 da man bvergick i 

programmet till att spela p§. slemhinnor BAH 3-4 
ELFENBENSKUSTEN Radio Abidjan med den sedvan. mx hordes 

vid denna tiden en kvall BAH 3-4 
BRASILIEN Radio Bandeirantes hors di & dS, hos BG 3/3 
ECUADOR HGJB ’*Andernas Rost" kan ibland avnjutas har m- 

BAH 4/4 ed testsandningar pa svenska 

Det var 25 metersbandet det ja. For att fylla ut stencilen koramer har 
nu ett par tips /?/ fr§,n 19 metersbandet. 

19 METERSBANDET 

16.25 15120 

18.28 15165 

18.31 15190 

18.45 15315 

Det var allt : 

belt for den ] 

signaturerna > 

NIGERIA Voice of Nigeria med ett programm pa engelska 
for ostra Afrika/Mellanostern BAH 3-4 

DANMARK Radio Denmark som man kallade sig i det engelsk 
a anropet, programmet var for Grbnland BAH 3-4 

KONGO Rdf TV Congolaise var det fbrmodligen som hordes 
svagt med afro-musik BAH 2/2 

ECUADOR HCJB idade pa engelska for europa BAH 2-3 

la 

CES = Karl-Erik Stridh, den flitige DX-aren &“bidragsgivaren uti 
Hbganas, som digger ute pa Kullahalvbn. •• - 

EG = Bertil Gustafsson bor i Bju'v som digger strax utanfor Hbg . 

EAH = Bengt Ahlqvist, det ar jag sjalv det. 

Darmed var det dax att stanga igen "kiosken" for den har g§,ngen. Jag ta 
ckar sa hjartligt for de tips som detta nummers bidragsgivare.givit mig 
och till Er andra hoppas jag att fa bidrag i massor fran, till nasta nr 
Till nasta. onskar jag "on behrlf of the crew" inom Svalans DX Club. : 

KEEP ON DX-ING, 73 & Cheerio fran BAH 



SHO 

Taa var dot da da^D for ytocrli^'are on uppla;;^a av off shore sidorna vars ex- 
istena 4tminstone fdr en tid fraradver ar tryg ;ad av forekomaten av Radio 
Caroline och de landbasera.de piratstationerna. Mot alia odds har Caroline 
dverlevt den mest svdra tid av alia under hela aret, namligen hdsten. Man 
har ju aven klarat de allra varsta stormama vars like vi inte sett p4 flo¬ 
ra dr utan att lida ndgon nanmvard skada. Den storm som fick dess ankarked- 
ja att hr tas var ju i storleksordningen mindre jamfdrt med dem som orsa- 
kats oversvamningskatastrofen i Danmark, Vasttyskland och Holland. Aven En£ 
land fick ju som vi hdrt genom nyhetsmedia sin beskarda del av stormen. Ur 
sandarteknisk synpunkt verkar ju inte dessa stormar ha drabbat Radio CaroM 
ne och Mi Amigo i ndgon storre utstrackning. ”” 

Aktiviteten pd det s.k. piratradiobandet (bvre delen av 46-metersbandet) ar 
val fdr narvarande ratt sa mdttlig men eftersom verksamheten kan skifta gan 
ska sy mycket i omfattning frdn sdndag till sdndag sd ar det evdrt att saga 
ndgot generellt om hur pass stor/respektive lag aktiviteten ar. I detta num 
mer skall vi fdrutom att vi skall behandla ndgra av de senaste hbrigheterna 
pd detta omrdde samt Radio Caroline ocksd ta upp en lange liggande artikel. 
Artikeln dr skriven av D.C. Mains hittillsvarande DJ pd den inte alltfdr o- 
bekanta stationer Radio Poseidon International. 

Det ar ju nytt dr nu och darmed har aven ytterligare ett av Svalans DX-Club 
's drsmdten awerkats. Bland mdnga andra intressanta amnen som diskuterades 
pd detta mote var klubbtidningen och dess utformning. Det konstaterades bl. 
a. att tidningen !4ade erhdllit en ganska god profil som DX-tidning med spe- 
cialiteter som utility och off shore-DX-ing.jMan kom overens om att dessa 
s.k, apecialiteter,horde tidningen ta och forsdka behdlla, och detta inne- 
bdr ju bl.a, att yi kommer att forsbka satsa pd ett lika stort antal off- 
shoresidor som tidigare. Eftersom underlaget for off shore stationerna min- 
skats ^andan for undan sedan den hollandska anti-piratradiolageh tradde i- 
kraft i augusti 1974 betyder detta ju att vi i allt hdgre grad an tidigare, 
kommer att bli berpende av Idsamas stod nar det galler upprdtthdllandet av 
dessa sidor. Detta ar inte bara en onskan frdn redaktionens sida utan sna- 
raat ett krav for att vi skall kunna uppratthdlla samma goda"standard son 
vi haft tidigare, Jag hoppas darfor att ni imder det komiriande dret kommer 
att hdra av er till mig med bidrag och synpimkter pd hur dessa sidor skall 
utformas, 

Fdrutom att det finns landbaserade piratstationer i dvre delen av 48-meter^ 
bandet existerar det ju aven PM-dito, En station som kallar sig Radio Molle 
har under den senaste tiden fdrgyllt tillvaron for invdnama i trakterna av 
nordvastraste skdhe med program under kvallstid, Pdrsta sandningen som av- 
lyssnades av ingen annan an CES Karl Erik Stridh i Hdganas den 12 januari i 
dr startade 17»50 och varade anda fram till kl. 21,00. Programmen bestdr av 
non-stop musik avlosta av Radio London Jingles som hamtats frdn den inte 0- 

bekanta LP:n "Sell Out" med the \iUao, Frekvensen ar 101,5 MHz. 



EAPIO . CAROLINE . 

Det cirkulerade Jaosten en hel del falska rykten om att Radio Caroli¬ 

nes starlca sandare p& 50 kW skulle ha slagits sender nar de ockuperades av 

myndigheterna. (Por detainer runt denna historia se foreg&ende nr. av DX-G). 
Dessa rykteh hekraftades i- viss man av att stationen en langre tid efter det 
att man konimit'.tillhaks i luften efter sandningsuppehallet nar bdten varit 

p4 drift, endast tycktes sanda med lag effekt, Troligtvis var det den svaga- 
re iQ k¥‘sa^dareh,,spm man hade tagit i bruk, Stationen tan emellertid for b- 

|i>gonblicke^-;horas med sin gamla styrka och det far darfbr antas att Sffekten 

'S.ter 50 kW.' En rbst som inte horts pa lange over denna ,station men som 
emVllertidiyarit hbrbar da beh d^ under morgontimmarna deffisenaste tiden ar 
Samantha/. Bubois g Man fS,r''emellertid anta att dessa program ar fendade da de 
inte tycks S,terkomma med n&goh'storre regelbundenhet. " . 

Till manga nattarbetandes gladje sander. Radio Caroline dter 24 timmar om dy£ 
net och man kan alltsd nu aylys'snas mellan kl 19.00 och O6.OO. Radio Mi Ami¬ 
go startar sina sandnihgar iaed programmet "Ook Gooie Morgen" kl, 06,00 och 
det sista.programmet man sander pa eftermiddagen ar "be Jiike Box Programa" & 
detta program: .sicots av den inte sa okande Stan Haag. Radio Carolines sand- 
ningar bbr|jar klockan 19,00 raed^jfn ny- rbst som kallar sig Chris Elliot och 
han halier p5, med sitt program fram till klockan 22,00 da en nya rbst som ar 
bekant under namnet Michael Benjamin tar bver. Detta program h&ller hahraan- 
de fham till kl, 01,00 da Chris Elliott ater igen tar bver verksamheten fram 
till" 04,00, Fran 04.00 till Mi Amigos start kl. 06.00 sander man non stop mu 
sik, Programmet frdn Berlinstudion verkar tills vidare ha utgatt. 

Radio Hi Amigos speciella off shore program "Informatie over vrije radio" en 
halvtimmessandning behandlade den T1 januari de' skandinaviska off shore sta- 
tionema Radio Mercur, Radio Syd och Radio Nord, “Vidare verkar man till att 
ha blivit “mer proffessionella pa Radio Mi Amigo, Ett av bevisen pS. detta ar 

att nfan strax fore varje heltirame sander "Mi Amigo Rieuws", i)en hyhetsjingle 
som'man anvander anvarider samma bakgr^'^dsmusik som man redan hade pa gamla 
Radio Caroline med texten "This 'is the news on Caroline", 

Det verkar vidare inte som om Radio Caroline haft na^^ra stbrre svarigheter 
med sin nya granne Radio Orwell. IBA-stationen som bppnade pa eh kanal inte 
mer an 18 kHz fran Radio Caroline, och avstandet rent geografiskt torde val 
inte'Vara stdrt mer an 5O kilometer. Stamningen de bi-da stationerna emellan 
har diittills varit mycket hjartligt vilket val inte ar sa konstigt bl,a. med 
tanlcp pi- att en av de disk-jockeys som firms pi. Radio Orwell heter Tony Al- 
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eller annat sStt kommer att-vidta atgarder for att slut pa Radio Caroline. 
Det verkar for narvarande som om man bar lyckats fS. kontroll over skivbolag- 
ens leveranser till Radio Caroline. Detta med tanke pd det musikformat som 
man for narvarande kor p& stationen med endast tidigare utslappta skivor n&- 
got som det emellertid ar svart att saga nagot bestamt om, Det fbrefaller im 
dertecknad emellertid som om man tidigare spelade en hel del nytt material . 
Detta tycks man ha upphort med och spelar for ogonblicket endast musik av al_ 
dre datum, Det rdder dock inga tvivel om att Radio Caroline for eller senare 
kommer att fS. besvar med skivleveranserna, 1 andra sidan ar detta ett svart 
problem frdn myndighetemas sida. ilan kan ju inte utova ndgon direkt kon¬ 
troll pd att skivbolagen foljer deras rekommendationer om att inte leverera. 
Om de exempelvis sparrar leveranser fran EMi/Middlesex sd kan ju samma skiva 
enkelt erhillas fran EMl/Bovema i Holland. Med andra ord ar detta ndgot som 
myndigheterna kommer att fd mycket svdrt att kontrollera och det enda nan 
frdn myndighetemas sida har ktinnat gora hittills har varit att rekommendera 
de olika skivbolagen att inte leverera skivor till Radio Caroline. 

Detta on Radio Caroline/Mi Amigo och dess framtidsutsikter, Vi skall forflyjt 
ta OSS till den bvre delen av 48-Eietersbandet dar vi fbrst skall ta och gb- 
ra ett besbk hos Rod Rose Radio International. 

Stationen kionde avlyssnas fbrsta gdngen den 1/5 1975 pa 6255 kHz, Progrannen 
vara av den vanliga typen dvs. med popmusik m.m, Detta ar en station som har 
lyckats med konststycket att komma pa kant med sin bverorganisation namligen 
Free Radio League i Norge, Pa FRL hade man fatt in upprepade klagonal pd att 
stationen inte svarade pa lyssnarrapporter och man beslutade darfbr om av- 
stdngning av Red Rose Radio frdn FRLss adresseivice, Hur som heist sd verka- 
de stationen inte bekymra sig mycket bver det har utan man fortsatte att an- 
nonsera FRL som sin adress i sina sandningar. Tydligen fbrmedlar fortfarande 
FRL rapporter till stationen, dtminstone om man fdr dbma av det svar son BAH 
Bengt Ahlqvist i Helsingborg nyligen fdtt fran stationen. Om stationen har 
beslutat sig fbr att omprbva sin svarspolitik och besvara papporter vet jag 
inte men det tog i alia fall mer an ett halvt ar fbr stationen att svara pd 
rapporte®* Stationen torde i alia fall fortfarande kunna nas genom FRL-adre^ 
sen. Pa baksidan av QSL-kortet finns texten Red Rose Campany Caroline, Vad 
man menar med detta fbrtaljer dock inte historien,,, 

Ett redativt nystartat fbretag pd den ndgot udda frekvensen 6202,5 kHz i 49~ 
metersbandet, ar SOS-Radio, S.O.S, star i detta fallet inte fbr ndgot nbdrop 
utan ar endast fbrkortningen av stationsnamnet "The Sound of Sweden". Denna 
fbrmdga till station k\mde avlyssnas fbr fbrsta gdngen den 16/II 75* Dettd 
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nannet p5., Programmet bestod foruton av dessa s.k. "halva jingles" av pop- 

musik och den gaiala vanliga kosten soin brukar aterfinnas pa detta band pS. 
sondagsnorgnar. 

Andra kortvagspirater som har horts under den senaste perioden och son vi 
inte har tagit upp till behandling a dessa off shore sidor ar exenpelvis Ra 
dio Saturnus International. Denna station har mig veterligen varit i luften 

ninst tre -ganger. Det verkar sora om detta skulle vara en finsk station son 
det ror sig om. I alia fall tyder vissa rapportdrers uppgift om progranstil 
en pa det. T-ian anvander sig av frekvensen 6240 kHz i 45-metersbandet och 
horbarheten ar varierande fran QSA 2-4 raen kan man bara skilja den fran U- 
signalen pa 6245 kHz sa gar den ganska sa bra. Det format son nan anvander 
sig av pd Radio Saturnus bestar for det mesta av hardrock-musik. Nar under- 

Vercniging Voor Vrijc Radio 
Delbergen 43 Lourdesstraat 13 
BREDA- 4304 8660-GELUWE 
Nederland , Belgie 
( ) (BAFFLE) ^ 

VRIJE RADIO 
EEN MISDAAD? _ 

tecknad avlyssnade stationen den 16 november kunde skivor son "Burn" raod en- 
gelska Deep Purple horas sant Rocket med Mud och inte att forglonna "Par Par 
Away" med Slade. Porsta gangen denna station avlyssnades var den 24 augusti 
dS, man kunde horas nellan kl. 12.05 och 12.10. Stationen sander med en utef- 
fekt av lOW, Stationens QSL forestaller en jordglod raed-'.en fraga.'fran GPO, 
namligen "Where is it?". QSL-et till CES var nummer 12 i' ordniiigen av utfar- 
dade QSL'.och hela svaret var \mdertecknat av "Max". Det behover val knappast 
tillaggas att denna station ar ansluten till PRL. 

Eh' station som vi inte har hdrt sa mycket fr&n den senaste tiden ar Radio 

Gemini i England. Detta ar kanske inte att undra.pa efterson stationen son , 
bekant blev utsatt for en ganska omfattande rad for ett par ar sedan. Trots 
allt tar det ju ett tag for pn station att harata sig fran en motgdng av det 
slag som Radio Gemini blev utsatt for, och dessuton mAste raan ju med hansyn, 
till sakerhetsrisken vara sparsaama med sandningarna, och atminstone vanta 
med utsandningar tills den varsta oron kring stationen lagt sig. Stationen 
har emellertid varit igAng ett antal ganger sedan de blev utsatta for den 6- 
desdigra raden iscensatt av GPO. Det verkar emellertid son om man inte skul¬ 
le komma upp i samma styrka som man en gAng hade innan sandarutrustningen be 
slggtogs och nan far val darfor fornoda att effekten ar vasentligt myckeT 
lagre numera. Detta kunde emellertid inte hindra stationen fran att fira 
sitt trearsjubilema den l6 november 1975 kl. 10.55. Vid denna tid Ijdd eter- 
vAgorna till tonema av E.R.G frdn KC & the Pressure Group (Har inte det min 
sta med KC & the Sunshine Band att gora och avsevart mycket battre forresten 
/reds, komn), LAt oss hoppas att vi far tillfalle att hbra denna si^aturme- 



lodi manga g&nger i framtiden pa 49-metersbandet. Derma station har verkli- 

gen varit en av de i sarklass basta engelska stationerna rent kvalitetsmas- 

sigt sett. 

En annan hbrd kortv&gspirat son vi inte heller har tagit upp till behand- 
ling ar Radio Thunderbird, Vagar nan gissa att denna station anvander "Thun- 
derbird theme" nod the Shadows son sin signaturmelodi? I alia fall kunde man 
avlyssha denna station den 51 augusti forra &ret med ett enligt bidragsgiva- 
ren Bengt Ahlqvist tyskt trakigt program. Radio Thunderbird hordes fran kl. 
11-.45 till' 11,57 och nan uppgav sin adress till Independent Broadcasting Au_t 
hority, P,0. Box 512, D-444 Rheine i Vasttyskland, Stationen son val ocksa 
far fbrmodas ligga i Vasttyskland anvander sig av en halv\ragsdipol for sina 
sandning’ar och sandaren har en effekt pa 300V. 

Sa har vi Radio Westside son jag hoppas kunna presentera lite ncra narg&ende 
i ett koiamande nunner av DX-Gnistan eftersom jag horde att nan just behagat 
syara en av vara flitijaste bidragsgivare Karl Erik Stridh CBS i Hoganas, Ra 
dio Westside lar ha kept sin sandare av de son drev/driver Radio Valleri och 
de b&da stationerna far darfor ha formodas det ett ganska intint sanarbete.. 
Stationers program skots helt av dess disk-jockey son kallar sig Dr, Don, Nd 
got inspirerad av Daffy Don Allen kanske? Stationen opererar for narvarande, 

p4 frekvensen 6210 kHz i 49-netersbandet vilket ju ocksa ar en ganmal Radio 
Valleri frekvens, Det behbver val knappast tillaggas att stationen lar hora 
henna i Irland och adressen ars 90 Ranelaugh i Dublin, 

Den lange utlovade .artikeln on Radio Poseidon hade jag;,tankt att vi skulle 
far plats till i detta nunner. Iden till Radio Poseidon foddes nagon gdng im- 

der slutet av 1975, Sfter nycket funderande inkopte stationsoperatbren lit 
OSS kalla honom "D.C, llains" en gaimJial fartygssandare. Denna anlande nagon 
gang i bbrjan av inja manad 1974* Eftersom ingen bruksanvisning farms till 

denna appars:t och D.C. Mains inte hade nagon kannedom om hur en dylik ting- 
est skulle skotas tog det en tid innan de forsta sandningama kunde komna i 
glmg,‘'Tili slut fungerade dot i alia fall men hu var problemet att sandaren 
inte fiinge'rade pa det v&glangdsomr&de som den Var tilltankt att fungera pa 
namligen 49-metersbandet, Den frekvens som de forsta sandningama gick ut p& 
deP nagot'avlagsna frekvensen 3307 kHz. 

Da frdgade sig D.C. Mainss "Inte ar det val nagon som lyssnar dar?" och det 
hade han lalldeles ratt i. I alia fall inte var det nagon som lyssnade. p& de^ 
sa vaglangdsorarad.en pa sbndagmorgnar, Av denna anledning inskaffades sederm_e 
r^ .;en ny sandare. Den gamla had’-' d& redan brakat ihop, och dessuton sS. hade 
den den stora nackdelen att den ford.e ett herrans ovasen och hordes i hela 
husetj Den nya sandaren var en amatbrsandare med SOW input effekt och som 
man medelst kristallbyten kunde fa att fungera p& 48-metersbandet. 

RADIO POSEIDON 

inlcfiiolionol 
FRL, P. O. BOX 46. N-6650 SURNADAL, NORWAY. 
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laro och en mikrofon for att gora ett program. Pa detta forsta riktig^ pro 
gram kom det faktiskt ett par rapporter. Harefter konstruerade D.C. Main's 
en ny antenn och aven detta en halwagdipol. Anledningen till att han gjor- 
de detta var att halw&gsdipoler forutom att de ar valdigt effektiva ocksd, 
ar nycket latta att konstruera. harefter tog han sig samman och fdrsokte go 
ra ett program, hetta var inte alldeles utan prohlera eftersom bristen pi mu 
sikmaterial var skriande. Trots allt lyckades en del lAtar komma rned i pro~ 
gramnet men aven en hel del jingles hann ned att awerkas. hen utrustning , 
son stod till buds nar detta forsta officiella program gick ut var ocksa av 
mycket primitiv art. Tva stycken kassettbandspelare och en mikrofoni hetta 
program sandes i alia fall nagra ganger under helgen den 28/29 September 
1974. Reaktionen pd detta program fir nastan sagas ha varit oversvallandell 
Upp emot 50 rapporter letade sig fram till Radio Poseidon efter detta fors¬ 
ta mer seriost nenade program. Nu infann sig emellertid autonatiskt ett all 
deles nytt problem. Radio Poseidon hade namligen inga son heist QSL och det 
skulle ta ett tag innan n&got sadant skulle kunna framstallas. Tyvarr innc- 
bar detta att manga av de forsta rapporterna blev obesvarade eller erholl 
sva,rsbrev. 

where music s 

Till slut framstallies emellertid nagra provisoriska fotokopior for att an- 
vandas som QSL-kort och de fiesta rapporterna blev besvarado. Ear den vars- 
ta stormen hade lagt sig anlanda det QSL-kort, tryckta sadana av en och san 
na typ men dock i tva olika farger gult rott. Inte nagon som heist bokfor- 
ing: av rapportorerna agde rum och det var darfor taknbart att nigra av dem 
kan ha fatt samna kort flera ganger. I allmanhet forsoker h.C. Plains att ve 
rifiera den forsta rapporten med ett gult kort och don andra rapporten med 
ett rott. For de son rapporterar stationen mer an tva ganger finns det avan 
cerade foto QSL av varierande kvalitet och det konner aven ocksa att frams¬ 
tallas foto-Q.SL med Radio Poseidon Internationals studio i bakgrvinden. 

Radio Poseidon har aven stickers och ett prov pa en av dessa finns att be- 
skada pi foreg&ende sida. Radio Poseidon utvecklades och -under slutet av ar 
1974 anskaffades tva stycken skivspelare samt en stycken fyrkanalig mixer.. 
Eftersom utrustningen var av onkla,ste kvalitet intraffade ofta s.k. missbd- 
en i programverksamhetenV Vid denna tid anskaffades aven en rullbandspelare 
till utrustningen. Radio Poseidon har hittills klarat sig ganska bra utan 

nigon inblandning fran televerkets sida. En ging trodde nan emellertid att 
det hade borjat osa hett. hetta tillfalle var den 23 februari 1975 di, nan 

sande fran ett av sina cnsligt belagna QTH, ha sandningen hade p&gatt i ca. 
tre timmar kom en av stationens utkikar korande i full fart och tvarnitade. 



Om n&gon horde det progrannaot koonier de kanske i hag att progranimet av na- 

gon underlig anledning avhrdts ganska s4 brutalt, Det var emellertid ingen 
fara. Det forholl sig naraligen sa att utkiken hade trottnat p& att sti. ute 
i kylan och glo efter televerket, Kar denna artikel skrevs av D.C. Ifeins i 
augusti 1975 var verksaaheten tillfalligt nedlagd, Man hold namligen dS. pa 
att fdrbattra Radio Poseidons studioutrustning. 

Nar Radio Poseidons nya studio ar klar kooiner den att innehalla foljande ut 
rustnings 

2 BSR Skivspelare 
2 Rullbandspelare 
1 Kassettdack 
1 Kassett-Jingle maskin 
1 aikrofon 
1 7“kanalig mixer. 

Lasaren kan kanske sjalv bilda sig: on uppfattning om hur proffessionella de 
i framtiden kommande programmen frdn Radio Poseidon International kommer att 
bli. Pro^ammen konmier att fortsatta att sandas pa sbndagar och man kommer 
att ha programinslag med DX-program samt brevlddeprogram och skivonskningar 

skivhalsningar och halsningar overhuvudtaget. Radio Poseidon vill i detta _s 
sammanhang passa pa att be om fbrslag pS. programmer sd att de skail kunna m 
mojligaste man bli njutbara att lyssna pa. Fdrutom den nya studioutrustning 
sora man for bgonblicket hdller pa att utrusta stationer med, kommer man av¬ 
er att fa en ny och starkare sandare till sitt fbrfogande och aven med det¬ 
ta hoppas man att kunna forbattra programmers njutbarhet. Det ar alltsd in- 
te bara lausikprogram nan vill kocuaa med. Politik och betald reklam sager Ea 
dio Poseidon bestamt nej till men daremot kan man tanka sig att sanda rek¬ 
lam for exemeplvis DX-klubbar (nagot son v&r klubb sakerligen mer an val v£ 
re i behov av/reds. komm) 

Eftersom Radio Poseidons DX-program uteslutande kommer att behandla landba- 
serade piratstationer vill man liemskt gama ha tips fran lyssnarna eftersom 

detta ar ett omrade dar allting vaxlar mycket snabbt. Radio Poseidon ar som 
bekant medlem i Free Radio League som nu Isac vara den storsta "Free Radio 
Org-anisationen" i Europa sedan SIRA i England brakat ihop. Stationer har un 
der sin tid i otem mottagit 23O lyssnarrapporter varav ca. haJTten ar fr&n, 

Sverig:e. 

Den sista station vi skall ta upp till presentation pa dessa off shore si- 
dor denna gang blir Rorthsea Sound vars QEL fanns till beskadan lite lang^re 
fram i tidningen. Sin forsta sandning gjorde man tidigt den 7/l2 men efter- 
son detta 
forsta px 
gick ut 
sa tidigt 
gjorde NS 
om det h_e 

la den 14 
/l2 med 
samma px. 
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